
w
w

w
.g

liw
ic

e.
eu

Tygodnik
bezpłatny
18|2021
{#1055}
06.05.2021
ISSN: 1642-1108

>>  3

Nowy łącznik, 
nowa droga rowerowa

Rusza Gliwicki 
Rower Miejski

Kresowa
„Akademicka”

>> 5>> 4 >> 7

z MiAstAAKtuAlNości KoloRy MiAstA

Modelowa 
metamorfoza

Budowa hali sportowej, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz boisk przy 
i liceum ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwi-
cach to jedna z największych i najbardziej prestiżowych inwestycji w gliwickiej 
oświacie. odważny projekt robi ogromne wrażenie. Wewnątrz trzypiętrowego 
budynku dydaktycznego zlokalizowano nowoczesne pracownie, wyposażone 
w pomoce dydaktyczne, których nie powstydziłaby się niejedna wyższa uczel-
nia. Łączny koszt inwestycji to ponad 23 mln zł. 
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ARENA GliWicE / spoRt 

Rozpocznij przygodę ze wspinaczką 

srebro dla piasta!

Witka nowym trenerem GtK

po raz drugi w swojej pięcioletniej historii futsalowa drużyna piasta zagrała w finale 
pucharu polski, ale nie udało się gliwiczanom sięgnąć po to trofeum. 
Pierwszy mecz, który został roze-
grany w Pniewach, zakończył się 
wynikiem 3:3. Taki sam rezultat 
zanotowano w rewanżowym spo-
tkaniu w Gliwicach. W dogrywce 
żadna z drużyn nie przechyliła szali 
na swoją korzyść. O tym więc, kto 
sięgnie po Puchar Polski, miały de-
cydować rzuty karne. Te lepiej wy-
konywała drużyna z Pniew i tym 
samym po raz pierwszy w swojej 
historii sięgnęła po Puchar Polski. 
Gliwiczanie ze srebrem!  
 (piast.gliwice.pl)

Nowym trenerem GtK Gliwice został Robert Witka. Do-
tychczasowy szkoleniowiec Hydrotrucka Radom związał 
się z gliwickim klubem 3-letnim kontraktem.

Zanim został trenerem, miał za sobą 
niezwykle bogatą karierę zawodni-
czą. W ciągu 21 sezonów występów 
na parkietach bronił barw m.in. 
Anwilu Włocławek, PGE Turowa 
Zgorzelec, Asseco Prokomu Gdy-
nia i Rosy Radom. Na swoim koncie 
ma ogromną liczbę medali, w tym 
trzy mistrzostwa Polski i aż osiem 
tytułów wicemistrza naszego kraju. 
Po sezonie 2017/2018 postanowił 
zawiesić buty na kołku i w kolejnych 
rozgrywkach został pierwszym szko-
leniowcem Rosy Radom, w której 
zaliczył ostatni występ na parkiecie 
w charakterze zawodnika. 

– GTK cały czas się rozwija. Z każ-
dym sezonem chce na koszykarskiej 
mapie Polski znaczyć coraz więcej. 
Cieszę się, że zostałem zauważony 
i wybrany do tego, by dalej reali-
zować ten kierunek – mówi nowy 
szkoleniowiec GTK Gliwice.

Jakie zmiany czekają klub z Gli-
wic? – Chciałbym postawić na 
dwóch zawodników, których 
znam bardzo dobrze, ale w tym 
momencie jest zbyt wcześnie na 
konkrety. Chciałbym, by przynaj-
mniej jeszcze jeden z zawodników 
grających w klubie w poprzednich 

rozgrywkach pozostał z nami. My-
ślę także o kolejnym dość istotnym 
Polaku, ale póki negocjacje nie 
zostaną zakończone, nie będę 
zdradzał tajemnicy – przyznaje 
Witka. – Zespół ma być oparty na 
strzelcach i chcemy grać nowocze-
sną koszykówkę. Więcej o taktyce 
będzie można powiedzieć, jak uzu-
pełnimy skład – podkreśla trener 
gliwickiej drużyny.    (GTK/kik)

Dobra wiadomość dla miłośników wspinaczki sportowej. chwyciarnia Areny Gliwice rozpoczęła sezon na do-
bre – można wybrać się tam na ciekawą formę treningu na świeżym powietrzu, bo uruchomiono outdoorowy 
chwyciarniowy boulder.

W Chwyciarni można było jak 
dotąd ćwiczyć dwie z trzech kon-
kurencji wspinaczki sportowej: 
w prowadzeniu i na szybkość. Do 
tego wreszcie dołączy bouldering 
– forma wspinaczki polegająca na 
pokonywaniu kilkumetrowych kon-
strukcji bez użycia asekuracji liną.

Nowa ściana ma 5 metrów wyso-
kości i ok. 100 m2 powierzchni, na 
której nakręcono tzw. problemy 
boulderowe o różnym stopniu 
trudności. Za ich opracowaniem 
stoi routesetter Krzysztof KRIS 
Roza. Na chwilę obecną boulder 
– jako konstrukcja znajdująca 
się na świeżym powietrzu – jest 

dostępny dla wszystkich, zgodnie 
z bieżącymi obostrzeniami doty-
czącymi bezpieczeństwa.

 – Boulder będzie otwarty przez 
całe lato w ramach Summer Are-
ny, wakacyjnej strefy plenerowej 
Areny Gliwice. Mamy nadzieję, 
że jego lokalizacja przyczyni się 
do promocji wspinaczki i zachę-
ci osoby, które jeszcze nie miały 
styczności z tym sportem, by 
spróbowały. To naprawdę dobra 
zabawa – mówi Paweł Kuchar-
czyk, manager Chwyciarni.

Jest szansa na to, że w te waka-
cje zainteresowanie wspinaczką 

będzie spore ze względu na to, 
że pojawi się ona po raz pierw-
szy podczas Igrzysk Olimpijskich. 
W Tokio zawody rozegrane zosta-
ną w trójboju, czyli kombinacji 
trzech konkurencji: na czas, pro-
wadzenia i boulderingu. W Gliwi-
cach będzie można pójść w ślady 
olimpijczyków.

Szczegółowe informacje zwią-
zane z dostępnością, cennikiem 
i godzinami otwarcia boulderu 
oraz Chwyciarni można znaleźć 
na stronie gliwickiej ściany na 
Facebooku: www.facebook.com/
Chwyciarnia.
 (Arena Gliwice)

piłkarze piasta Gliwice powrócili na czwarte miejsce w pKo 
Bank polski Ekstraklasie. pewnie i przekonująco pokonali 
u siebie podbeskidzie Bielsko-Biała. Dwukrotnie bramkarza 
Górali pokonał Jakub świerczok, który po poniedziałkowym 
meczu ma już na swoim koncie 14 goli w tym sezonie.
Piłkarze obydwu zespołów długo 
kazali czekać na sytuacje bram-
kowe w tym spotkaniu. Emocje 
zafundował dopiero pod koniec 
pierwszej części meczu niezawodny 
Jakub Świerczok. Popularny „Świe-
ży” próbował zaskoczyć bramkarza 
z rzutu wolnego, lecz skutecznie 
interweniował na linii Michal 
Pesković. Jednak już po chwili naj-
lepszy strzelec Piasta świętował 
kolejną bramkę w tym sezonie. 
Mądrze przytrzymał piłkę, czekając 
na kolegów, zagrał na jeden kontakt 
z Michałem Chrapkiem i wykończył 
akcję strzałem z ostrego kąta, posy-
łając futbolówkę pomiędzy nogami 
bramkarza. Po chwili sędzia zakoń-
czył pełną walki pierwszą połowę, 
a piłkarze udali się do szatni.

Goście odważniej ruszyli do ataku 
w drugiej odsłonie, lecz zostali 

błyskawicznie skarceni przez 
gliwiczan. Kilkoma szybkimi po-
daniami podopieczni Waldemara 
Fornalika rozklepali defensywę 
Górali, a akcję skończył świet-
ny tego dnia Jakub Świerczok. 
Szybko i skutecznie przeprowa-
dzony kontratak dał gospodarzom 
możliwość podwyższenia prowa-
dzenia. Przyjezdni starali się za-
grozić Piastowi, a kiedy to już się 
udawało, to niezawodny w 2021 
roku František Plach swoimi inter-
wencjami wysyłał wyraźny prze-
kaz, że nie pozwoli się pokonać. 
Najlepszą okazję goście mieli już 
w samej końcówce. Przed szansą 
stanął wprowadzony w drugiej 
połowie Peter Wilson. Ponownie 
jednak z dobrej strony pokazał się 
golkiper Piasta.

Biuro Prasowe Piast Gliwice S.A.
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– Coraz szybszy postęp cywiliza-
cyjny przyczynia się do tego, że 
szkoła musi dzisiaj sprostać nie 
tylko oczekiwaniom uczniów czy 
ich rodziców, ale przede wszyst-
kim wymaganiom rynku pracy 
oraz uczelni wyższych. Nowocze-
sne wyposażenie umożliwi naukę 
metodami badawczymi i wpro-
wadzenie innowacji, co nie tylko 
uatrakcyjni zajęcia, ale będzie 
także sprzyjać podnoszeniu wy-
ników nauczania – mówi Adam 
Neumann, prezydent Gliwic.

Warto przypomnieć, że szkoła 
przy ul. Zimnej Wody należy do 
najlepszych w Gliwicach i na 
Śląsku. Jako jedyne w naszym 
mieście i pierwsze w regionie 
liceum publiczne prowadzi pro-
gram matury międzynarodowej 
(International Baccalaureate), 
z językiem angielskim jako wy-
kładowym. Oferuje również na-
uczanie dwujęzyczne dla wszyst-
kich swoich oddziałów. Wysoki 
poziom nauczania, osiągnięcia 

w olimpiadach przedmiotowych 
oraz możliwość rozwoju umie-
jętności językowych stanowią 
zachętę dla młodzieży. Szkoła 
przyciąga młode talenty z Gli-
wic oraz dzieci obcokrajowców 
pracujących w naszym mieście. 

Pomysł na rozbudowę szkoły 
i zagospodarowanie terenu 
wokół niej pojawił się już wie-
le lat temu. Była to inicjatywa 
obecnego dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego – Adama 
Sarkowicza. Od momentu prze-
niesienia Zespołu Kształcenia 
Zawodowego do Górnośląskiego 
Centrum Edukacyjnego – zlo-
kalizowanego wcześniej w są-
siedztwie „Jedynki” – i przejęcia 
przez I LO budynku, dyrektor 
Sarkowicz konsekwentnie dążył 
do realizacji bardzo ambitnych 
planów rozbudowy szkoły. 
Obejmowały one m.in. budowę 
hali sportowej i nowoczesnego 
zaplecza dydaktycznego. Wów-
czas liceum przy ul. Zimnej Wody 

tworzył budynek główny, mała 
sala gimnastyczna oraz wolno-
stojący budynek dydaktyczny 
byłego Zespołu Kształcenia Za-
wodowego nr 1 przy ul. Konar-
skiego. Taka infrastruktura nie 
spełniała wymagań dynamicznie 
rozwijającej się szkoły. 

Pierwszą koncepcję rozbu-
dowy szkolnej infrastruktury, 
przygotował w 2014 roku – na 
prośbę dyrektora – absolwent 
I LO, a obecnie już profesor na 
Wydziale Architektury Politech-
niki Śląskiej, Krzysztof Zalewski. 
Zakładała ona dwa warianty, 
z których jeden uwzględniał 
adaptację istniejącego wówczas 
budynku po ZKZ na potrzeby 
realizacji nauczania w klasach 
programu IB, a drugi – jego 
wyburzenie. Odważne wizu-
alizacje, stworzone przez biuro 
projektowe Zalewski Architec-
ture Group, uzyskały akcepta-
cję władz miasta i rozpoczęto 
proces rozbudowy. 

Przeprowadzona w 2015 roku 
ekspertyza techniczna budyn-
ku po ZKZ wykazała, że jego 
modernizacja jest nieopłacal-
na, co ostatecznie przesądziło 
o obecnym kształcie inwestycji. 
W roku 2018 powstał projekt 
rozbudowy I Liceum Ogólno-
kształcącego Dwujęzycznego 
im. E. Dembowskiego w Gliwi-
cach, a 23 września 2019 roku 
podpisana została umowa na 
realizację zadania. 

W ramach inwestycji przy 
i liceum ogólnokształcącym 
w Gliwicach powstała nowa 
hala sportowa, nowy trzypię-
trowy budynek dydaktycz-
ny oraz kompleks boisk ze 
sztuczną nawierzchnią. teren 
wokół szkoły został gruntow-
nie zmodernizowany.

Nowa hala została wybudowana 
w miejscu wchodzącego w skład 
kompleksu szkolnego wolnostoją-
cego budynku przy ul. Konarskie-

go. Mieści się w niej sala do gier 
zespołowych z trybunami na 150 
osób, a także zaplecze – szatnie 
i magazyn na sprzęt sportowy. 
Obiekt mierzy około 13 metrów 
wysokości.

W obiekcie, od strony Politech-
niki Śląskiej, na trzech piętrach 
zlokalizowano sale dydaktyczne 
o łącznej powierzchni ponad  
2 tys. m2. Znajdują się tam 
nowoczesne pracownie: bio-
logiczne, chemiczne i fizyczne 
oraz 3 sale wykładowe. Teren 
pomiędzy nowym obiektem 
a głównym budynkiem szkoły 
także zmienił swoje oblicze. 
Zmodernizowane zostały par-
king i zieleniec oraz powstała 
wiata rowerowa. 

– Przed uczniami I Liceum Ogól-
nokształcącego duże zmiany 
jakościowe. Będą tym bardziej 
odczuwalne, gdy w przyszłym 
roku wróci normalność i będą 
realizowane zajęcia w trybie 
stacjonarnym. Nowa infrastruk-
tura dydaktyczna i sportowa 
oraz nowocześnie wyposażone 
pracownie pozwalają wychodzić 
poza schemat wyznaczony przez 
program nauczania. Dzięki temu 
uczniowie mają większe szanse 
na wszechstronny rozwój i sukce-
sy w ogólnopolskich konkursach 
– mówi Ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic odpowiedzial-
na m.in. za oświatę.

W ostatnim czasie znacznie 
zmieniło się również otoczenie 
I LO. W sąsiedztwie pojawiła się 
droga rowerowa i nowy budynek 
mieszkalny.  (ED)

iNWEstycJE

Budowa hali sportowej, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz boisk przy i liceum ogólnokształcącym Dwuję-
zycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach to jedna z największych i najbardziej prestiżowych inwestycji w gliwickiej 
oświacie. odważny projekt robi ogromne wrażenie. Wewnątrz trzypiętrowego budynku dydaktycznego zlokalizowano 
nowoczesne pracownie, wyposażone w pomoce dydaktyczne, których nie powstydziłaby się niejedna wyższa uczelnia. 
Łączny koszt inwestycji to ponad 23 mln zł. Nowoczesną halę przy i lo odwiedził prezydent Gliwic Adam Neumann.

Modelowa  
metamorfoza

Po terenie nowo oddanej inwestycji oprowadzał prezydenta Gliwic Adama 
Neumanna dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego – Adam Sarkowicz.
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AKtuAlNości

unikatowa lokalizacja, zacięta licytacja i ogromne pieniądze w stawce – tak w skrócie można opisać przetarg 
z 28 kwietnia, dotyczący sprzedaży dwóch miejskich działek o powierzchni ponad 8,7 tys. m2, usytuowanych 
za budynkiem ikara, na zbiegu ulic Wybrzeże Armii Krajowej, Berbeckiego i al. przyjaźni. osiągnięta cena to 
18 mln 829 tys. zł brutto, co w przeliczeniu na 1 m2 daje 2154 zł brutto.
– To rekordowa sprzedaż w naj-
nowszej historii przetargów 
na miejskie działki. Lokaliza-
cja nieruchomości za Ikarem 
jest wyjątkowo atrakcyjna, 
w ścisłym centrum miasta, 
więc wcale nie dziwię się 
ogromnemu zainteresowaniu. 
Nabywca wylicytował niemal 
dwukrotność ceny wywoław-
czej wynoszącej 9,7 mln zł – 
mówi Aleksandra Wysocka, 

zastępczyni prezydenta Gliwic 
odpowiedzialna m.in. za sferę 
gospodarowania nieruchomo-
ściami w mieście.

Wadium w wysokości prawie 
miliona złotych wpłaciło 6 
firm, głównie z branży dewe-
loperskiej. Najwyższą cenę za-
oferowała spółka HI VENTURE 
z Tychów, która zajmuje się m.in. 
obrotem nieruchomościami, 

wznoszeniem budynków, a także 
pozostałą finansową działalno-
ścią usługową.

co może powstać na 
sprzedawanych dział-
kach? 

– W planie zagospodarowania 
tego miejsca przeznaczeniem 

podstawowym jest zabudowa 
usługowo-mieszkaniowa o wy-
sokiej intensywności określonej 
na minimum 1,5. To oznacza, 
że minimalna powierzchnia 
użytkowa budynku miesz-
kalnego, usługowego bądź 
mieszkalno-usługowego, który 
może powstać na tym terenie, 
to 13 tys. m2. Dopiero przy ta-
kich założeniach pozwolenie 
budowlane będzie mogło być 

wydane. Poza tym na tym tere-
nie wykluczona jest możliwość 
wzniesienia obiektu wielkopo-
wierzchniowego o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2 tys. m2, 
potocznie zwanego „blasza-
kiem” – miasto sprawdziło 
takie ryzyko przed przetargiem 
– podkreśla Aleksandra Wysoc-
ka. 
 
  (kik)

padł rekord w historii sprzedaży  
     miejskich działek

z lekkim poślizgiem, ale do przodu. Nowy sezon Gli-
wickiego Roweru Miejskiego rozpocznie się najpóźniej 
29 maja. 30 kwietnia podpisano umowę z konsorcjum 
warszawskich firm orange polska s.A. i Roovee s.A. na 
zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu 
miejskich wypożyczalni rowerów.
Choć planowano, że Gliwicki Ro-
wer Miejski 2021 ruszy 1 maja, 
z przyczyn formalnych podpisanie 
umowy niestety się przesunęło. 
Formalności udało się dopełnić 
w ostatni piątek, co oznacza, że 
uruchomienie GRM powinno 
nastąpić najpóźniej 29 maja 
– zgodnie z zapisami umowy 
wykonawca ma 30 dni na zorga-
nizowanie stacji i uruchomienie 
systemu.

Przypominamy, że w tym sezo-
nie po Gliwicach będzie jeździło 
aż 300 rowerów miejskich, które 
będzie można pobrać i pozostawić 
na 30 stacjach zlokalizowanych 

w różnych dzielnicach miasta. 
System będzie funkcjonował przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Każda z 30 stacji wyposażona 
będzie w panel informacyjny, 
średnio 15 stojaków rowerowych 
oraz średnio 10 rowerów. Funkcjo-
nowanie systemu uzupełni strona 
internetowa, na której będzie 
można się zarejestrować, spraw-
dzić dostępność rowerów i miejsc 
postojowych na poszczególnych 
stacjach. Po Gliwicach będą jeź-
dziły głównie standardowe rowery 
miejskie wyposażone w koszyki, 
ale będą też rowery typu tandem 
i cargo familijny. Sezon zakończy 
się 30 listopada. (mf)

Rozpoczęły się matury! W tym roku do egzaminu dojrzałości 
przystępuje 1 646 gliwickich maturzystów. trzymamy kciuki!
Do egzaminu dojrzałości przystę-
puje w tym roku 1 646 uczniów 
z 27 gliwickich szkół publicznych 
i niepublicznych: 971 absolwen-
tów liceów ogólnokształcących 
i 675 absolwentów techników. Ze 
względu na sytuację epidemicz-
ną egzaminy odbywają się tylko 
w formie pisemnej. Do części 
ustnej matur mogą jednak przy-
stąpić absolwenci, którym wynik 
części ustnej egzaminu z danego 
przedmiotu jest potrzebny w po-
stępowaniu rekrutacyjnym na 
uczelnię zagraniczną.

Tuż po długim weekendzie ma-
jowym maturzyści sprawdzili 

swoją wiedzę z języka polskiego 
i matematyki oraz – dodatkowo 
– z języka łacińskiego i kultury 
antycznej. W kolejnych dniach 
zmierzą się m.in. z językami 
obcymi oraz przedmiotami 
dodatkowymi, m.in. z biologią, 
geografią, chemią, historią, fi-
lozofią, WOS-em, informatyką, 
językami mniejszości narodo-
wych, nowożytnymi językami 
obcymi oraz językiem łemkow-
skim i kaszubskim.

Centralna Komisja Egzaminacyj-
na przedstawiła wytyczne doty-
czące procedur związanych ze 
stanem epidemicznym – sale są 

wietrzone, drzwi do sal otwar-
te, wszystkie osoby obecne 
w szkole muszą mieć zakryte 
usta i nosy. Uczniowie, którzy 
nie mogą nosić maseczek ze 
względów zdrowotnych, zdają 
egzamin w osobnej sali. Zdają-
cy są zobowiązani posiadać ze 
sobą własne długopisy, linijki, 
cyrkle i kalkulatory.

Egzaminy potrwają do 20 maja. 
Wyniki zostaną ogłoszone  
5 lipca. 

Życzymy otwartych umysłów 
i lekkiego pióra. Powodzenia, 
trzymamy kciuki!  (mf)

Rusza GRMMaturzyści, powodzenia! 
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Uczniowie I LO Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w pierwszym dniu matur.
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Nowy łącznik, nowa droga rowerowa
Budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy powstającym 500-metrowym łączniku ul. chałubińskiego z ul. 
tarnogórską to kolejny krok w tworzeniu przestrzeni przyjaznej rowerzystom – obecnie na terenie Gliwic jest już 
ponad 120 km tras. Do końca 2023 r. ma przybyć jeszcze około 21 km. W ramach rozpoczynającej się inwestycji 
przebudowany zostanie odcinek ul. tarnogórskiej i skrzyżowanie ul. Halika z ul. tarnogórską. powstanie także 
trójwlotowe skrzyżowanie.

Dzięki inwestycji, która rozpo-
częła się przy ul Chałubińskiego, 
powstanie łącznik z ul. Tarnogór-
ską, oświetlenie uliczne, nowa 
kanalizacja deszczowa i ciąg pie-
szo-rowerowy. Ponadto przebu-
dowany zostanie około 220-me-
trowy odcinek ul. Tarnogórskiej, 
powstanie też nowe trójwlotowe 
skrzyżowanie, a skrzyżowanie ul. 
Halika z ul. Tarnogórską zostanie 
przebudowane.

Budowa połączenia ul. Tarno-
górskiej z ul. Chałubińskiego 
umożliwi skomunikowanie 
istniejącej zabudowy, m.in. 
przy ul. Grodeckiego i terenów 
przyległych, przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
budownictwo mieszkaniowe. 

po zakończeniu prac 
w pasie drogowym 
nasadzonych zostanie 
113 drzew: wiśnie, dęby 
i brzozy. Nie zabraknie 
krzewów – wzdłuż nowe-
go łącznika zostanie nasa-
dzonych 4,5 tys. roślin. 

Inwestycja będzie kosztować 
blisko 4 mln zł. Prace powinny 
zakończyć się w IV kwartale. 
Nowa inwestycja przyczyni się do  
rozbudowy infrastruktury dro-
gowej.

Budowa ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż 
nowego łącznika ul. 
chałubińskiego z tarno-
górską to kolejny krok do 
utworzenia w Gliwicach 
spójnej sieci dróg i tras 
rowerowych. 

Nowo budowane drogi są plano-
wane w taki sposób, by – gdzie 
tylko to możliwe – organizować 
również przestrzeń dla jednośla-
dów, których gliwiczanie coraz 
chętniej używają jako środka 
komunikacji. Rozbudowywana 
jest również infrastruktura ro-
werowa – mamy coraz więcej 
bezpiecznych stojaków i samo-
obsługowych stacji napraw. Dla 
wygody rowerzystów w Gliwi-
cach zniesiono też zakaz ruchu 
rowerowego na Rynku i w parku 
Chrobrego, a przy ul. Floriańskiej 
rowerzyści korzystają z pasa kon-
traruchu.

Poza wspomnianym odcinkiem, 
w tym roku powinien być także 
gotowy ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ul. Kujawskiej oraz droga 
rowerowa przy ul. Jana Pawła 
II i Nowy Świat (na odcinku od 
katedry św. Piotra i Pawła, wzdłuż 
ul. Nowy Świat, do skrzyżowania 
z drogą wewnętrzną naprzeciwko 
ul. Sikornik) – inwestycję wykona 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów S.A. Dobiega też końca 
remont alei Sikornik.

W trakcie opracowania jest także 
projekt ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż Kłodnicy od ul. Orlickiego 
do Staromiejskiej, trwają prace 
projektowe przy dokumentacji 
zagospodarowania terenu przy 
projektowanym przystanku ko-
lejowym Gliwice Kopernik (rejon 
ul. Perseusza) wraz z przystoso-
waniem do potrzeb rowerzystów. 
Przy przystanku powstanie infra-
struktura rowerowa, m.in. par-
kingi rowerowe i stacja napraw 
rowerów. Trwają też prace przy 
tworzeniu dokumentacji projek-
towej ciągu pieszo-rowerowego 
łączącego ul. Pszczyńską z Kujaw-
ską oraz trasy rowerowej w śladzie 
kolejki wąskotorowej pomiędzy ul. 
Łanową i Knurowską.

Wraz z trwającą przebudową 
skrzyżowania ulic: Zabrskiej, 
Błogosławionego Czesława 
i Hutniczej powstanie także 
ok. 250 m odcinek drogi dla 
rowerów, będącej kontynuacją 
wybudowanej trasy w ciągu ul. 
Jagiellońskiej, przez remonto-
wany w ubiegłym roku odcinek 
ul. Zabrskiej, aż do wiaduktu 
kolejowego nad torami.

Przebieg istniejących tras rowe-
rowych oraz miejsca lokalizacji 
infrastruktury rowerowej (sto-
jaki rowerowe, stacje napraw 
rowerów) można sprawdzić 

w Miejskim Systemie Informacji 
Przestrzennej (msip.gliwice.eu), 
w Geoportalu Rowerzysty.  
 
 (mf)
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Mariusz śpiewok, 
zastępca  
prezydenta Gliwic
– Miasto stara się stwa-
rzać jak najbardziej kom-
fortowe warunki do życia 
i odpowiadające czasom 
możliwości komunikacyj-
ne. Budujemy więc nowe 
drogi, nie tylko szybkiego 
ruchu (jak np. obwodnice), 
ale również takie, które 
ułatwiają dojazd do na-
szych domów. Zależy nam 
na tym, by pod pojęciem 
usprawniania komunikacji 
kryło się nie tylko upłyn-
nienie ruchu samochodo-
wego, ale też możliwość 
sprawnego i bezpiecznego 
poruszania się po mieście 
przez rowerzystów. W tym 
celu sukcesywnie tworzy-
my sieć tras rowerowych. 
Jesteśmy przekonani, że 
dzięki temu coraz więcej 
gliwiczan będzie na co 
dzień korzystać z tej eko-
logicznej formy transportu.

W tym miejscu powstanie łącznik ul. chałubińskiego z ul. tarnogórską.

Dzięki tej inwestycji powstanie też ciąg pieszo-rowero-
wy. po zakończeniu prac w pasie drogowym nasadzo-
nych zostanie 113 drzew.

W i etapie prac na alei sikornik wyremontowano odcinek  
od ul. Nowy świat do ul. Kosów, następnie do ul. czajki i ul. perkoza.
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https://msip.gliwice.eu/
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– Ogromnie się cieszę, że jeste-
ście i że pomimo wielu wyzwań 
stawianych przez zdalną naukę 
zdecydowaliście się poświęcić swój 
czas i porozmawiać o przyszłości 
naszego miasta. To dla nas bardzo 
ważne, ponieważ perspektywa, 
którą planujemy – Gliwice za 20 lat 
– bardzo szybko stanie się Waszą 
teraźniejszością... – powiedział 30 
kwietnia na otwarcie ponad 2-go-
dzinnego spotkania na platformie 
komunikacyjnej Zoom prezydent 
Gliwic Adam Neumann. – Wszy-
scy chcemy, aby Gliwice nadal 
dynamicznie się rozwijały i stały się 
jeszcze lepszym miejscem do życia. 
Pytanie, jak Wy to widzicie? Jak 
wyobrażacie sobie zmiany? Wasze 
zdanie ma dla miasta ogromne 
znaczenie. Mam nadzieję, że to 
spotkanie, przebiegające wyłącznie 
w obecności moderatorów, będzie 
dla Was ciekawym doświadcze-
niem i dobrą okazją do swobodnej, 
niczym nieskrępowanej wymiany 
myśli – podkreślił Adam Neumann. 

Czym jest miasto? Jak je definio-
wać? Przez wspólne zamieszkanie, 
wspólnotę doświadczeń? Spotka-
nia? Przyciąganie centrum? Część 
uczestników zgodnie stwierdziła, 
że choć Gliwice słusznie ciągną ku 

nowoczesności, warto jednak nie 
zapominać o historycznym dzie-
dzictwie miasta i kultywowanej 
(głównie na obrzeżach) śląskiej 
obyczajowości.

Codzienność młodych gliwiczan 
i ich dojeżdżających do gliwic-
kich szkół ponadpodstawowych 
rówieśników wyznaczają (poza 
nauką) spotkania i sport. Miejska 
przestrzeń wywołuje różne reakcje: 
zachwyt zielenią gliwickich parków 
i irytację śmieciami lub pseudo-

graffiti; zadowolenie z miejsc do 
jazdy rowerem i rozczarowanie nie-
spójną siecią ścieżek rowerowych; 
uznanie dla obfitości i różnorodno-
ści komercyjnych miejsc spotkań 
versus ogromne oczekiwanie na 
stworzenie przez miasto przestrze-
ni dla nastolatków innej niż pasaż 
wielkiego centrum handlowego. 
Dojeżdżający do szkół uczniowie 
zwracali uwagę na poranne korki 
i przepełnione do granic autobusy 
wybranych linii w godzinach poran-
nego szczytu.

Pomysły dla Gliwic? Wiele z nich 
pokrywa się ze spostrzeżeniami 
zgłaszanymi przez dorosłych 
mieszkańców poszczególnych 
dzielnic miasta podczas mar-
cowych spotkań on-line. Na 
pierwszy plan wybijają się 
w szczególności: rozwój spój-
nej sieci ścieżek rowerowych, 
eko-technologii w transporcie 
i usługach oraz poszerzanie prze-
strzeni miejskiej zieleni; nacisk 
na czystość i uchwalenie uchwały 
krajobrazowej; stworzenie miejsc 

spotkań dla młodzieży; urucho-
mienie kierunków kształcenia 
odpowiadających potrzebom 
rynku i nastolatków, a także 
programu mieszkań na start dla 
osób, których nie stać na zakup 
nowego lokum czy pozyskanie 
kredytu w banku.

Zgłoszone przez licealistów 
(i na gorąco spisywane przez 
Grzegorza Pronobisa, eksperta 
grupy przestrzennej w ramach 
prac nad strategią Gliwice 2040) 
pomysły, spostrzeżenia, odczucia 
i opinie trafią teraz do dalszych 
analiz w ramach tzw. grup robo-
czych, które przy wsparciu do-
świadczonych specjalistów będą 
krok po kroku przygotowywać 
propozycje zapisów do nowej 
strategii miasta. Przypominamy 
jednocześnie, że trwa nabór 
mieszkańców zainteresowanych 
uczestnictwem w pracach grup 
roboczych – zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 12 maja!

zachęcamy do śledzenia na 
bieżąco strony gliwice2040.gli-
wice.eu i do kontaktu z Biurem 
Rozwoju Miasta uM (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, 
tel. 32/33-86-550).    (kik)

…zieleń. Beton. starówkę. Dworzec. Kamienice. osiedla z wielkiej płyty. parki. Wycięte drzewa. Dobrą miejską komunika-
cję. „Dziury” w weekendowym rozkładzie połączeń… ilu licealistów, tyle różnych punktów widzenia wyłoniło się podczas 
zamykającego kwiecień spotkania on-line, gromadzącego subiektywne odczucia i spostrzeżenia uczących się w Gliwicach 
nastolatków. ich refleksje, opinie i sygnalizowane potrzeby to kolejny ważny aspekt dla ekspertów przygotowujących 
nową strategię miasta – Gliwice 2040.

Myślisz: Gliwice, widzisz…

prace związane z przygotowywaniem nowej strategii miasta Gliwice 2040 wkraczają w kolejny etap. prezydent Miasta 
ogłosił powołanie 4 eksperckich grup roboczych: do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzen-
nych. W każdej z nich znajdą się miejsca dla mieszkańców dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. 
Nabór zainteresowanych ruszył 28 kwietnia i potrwa do 12 maja.
Grupy robocze będą ciałem 
doradczym Prezydenta Mia-
sta, a ich głównym zadaniem 
będzie wskazanie kluczowych 
trendów rozwojowych w da-
nym obszarze oraz sformuło-
wanie rekomendacji między 
innymi w zakresie wizji i celów 
rozwojowych miasta. Prace 
poszczególnych zespołów 
będą się toczyć przy wsparciu 
doświadczonych specjalistów 
– dr. Marcina Barona (ekspert 
wiodący), dr Anny Syrek-Ko-
sowskiej (ekspert grupy gospo-
darczej), Szymona Ciupy i dr. 
hab. inż. architekta Macieja 
Borsy (eksperci grupy prze-
strzennej), dr. Leszka Trząski 
(ekspert grupy środowiskowej) 
oraz Sylwii Widzisz-Pronobis 
i Grzegorza Pronobisa (eksperci 
grupy społecznej).

Kandydat do pracy w grupie 
roboczej wyłaniany w drodze 
naboru musi dysponować 
doświadczeniem i wiedzą spe-
cjalistyczną w danym obszarze 
tematycznym (gospodarczym, 

społecznym, przestrzennym, 
środowiskowym), być miesz-
kańcem Gliwic lub prowadzić 
na obszarze miasta działalność 
gospodarczą, społeczną, związa-
ną z kwestiami środowiskowymi 

lub gospodarki przestrzennej, 
lub być pracownikiem organiza-
cji działającej w wymienionych 
obszarach, zarejestrowanej 
lub prowadzącej działalność 
w Gliwicach. Doświadczenie 
i wiedzę należy wykazać po-
przez: dorobek naukowy lub 
praktyczny, wynikający z reali-
zacji działań w danym obszarze, 
rekomendacji uczelni wyższej, 
instytutu naukowego, stowarzy-
szenia, przedsiębiorstwa, izby 
branżowej lub innej instytucji 
działającej w danym obszarze 
tematycznym, przedstawienie 
CV lub listu motywacyjnego.

Dokumenty potwierdzające 
doświadczenie i wiedzę, wraz 
z wypełnionym formularzem 
zgłoszenia dostępnym na 
stronie gliwice2040.gliwice.eu  

(w aktualności „Dołącz do eks-
pertów i projektuj przyszłość 
Gliwic”, razem z regulamin 
funkcjonowania grup roboczych 
stanowiącym załącznik do za-
rządzenia nr PM-3951/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 
z 16 kwietnia 2021 r.), należy 
przekazać pocztą lub poprzez 
e-mail do Biura Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na adres: Biuro Rozwoju Mia-
sta, Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice, 
gliwice2040@um.gliwice.pl.

zachęcamy do śledzenia na 
bieżąco strony gliwice2040.gli-
wice.eu i do kontaktu z Biurem 
Rozwoju Miasta uM (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, 
tel. 32/33-86-550). 
 (kik)

Dołącz do ekspertów  
i projektuj przyszłość Gliwic!
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Dzielnica politechnika, utworzona w 2008 roku i obejmująca m.in. zabudowania uczelni, dawny konwikt biskupi „Alberti-
num” oraz Arenę Gliwice, mnie osobiście kojarzy się przede wszystkim z Wydziałem Architektury, na którym studiowałam. 
z tych lat pamiętam zaskakujące połączenie zabudowy z okresu przedwojennego z socrealizmem. przyczyny kompilacji tych 
stylów architektonicznych w miasteczku akademickim należy szukać w historii powstania i rozwoju politechniki śląskiej.

Po II wojnie światowej, w 1945 
roku, to Gliwice zostały wybrane 
na siedzibę technicznej Almae Ma-
tris, a kadrę pedagogiczną zaczęli 
zasilać profesorowie oraz studenci 
dawnej Politechniki Lwowskiej, 
przesiedlani w tym czasie na tzw. 
Ziemie Odzyskane z dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej stanowią-
cych już część ZSRR. Gliwice stały 
się z czasem ich drugim domem. 
Działania na rzecz powołania 
uczelni w naszym mieście zostały 
urzędowo przypieczętowane de-
kretem Krajowej Rady Narodowej 
z 20 marca 1946 roku oraz wer-
dyktem Komisji Ministra Oświaty 
z marca 1947 roku, przesądzającej 
o ostatecznej decyzji lokalizacji 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Plany i programy gliwickich 
studiów opracowano, czerpiąc 
z doświadczeń lwowskich. I tak 
przedwojenna elita z Kresów 
zdeterminowała powojenny 
charakter naszego miasta.

Wszystko to wymagało zaplecza 
w postaci budynków dydaktycz-
nych, mieszkań dla profesorów, 
studenckich akademików, słowem 
– stworzenia od podstaw dzielnicy 
akademickiej. Dzięki koledze Tom-
kowi H., który pożyczył mi publi-
kację z 1952 roku pt. Architektura 
Polski z 1950–1951 roku, mogłam 
przekonać się, jak ją pierwotnie 
projektowano. Autorami układu 
urbanistycznego Politechniki Ślą-
skiej im. W. Pstrowskiego w Gliwi-
cach zostali Kazimierz Wejchert, 
Włodzimierz Gierałtowski, Kry-
styn Olszewski i Ernest Szary ze 
współpracownikami. Za projekt 

architektoniczny gmachu Wydzia-
łu Górniczego odpowiadali Julian 
Duchowicz i Zygmunt Majerski. 

Założenie urbanistyczne przewi-
dywało zachowanie zabudowań 
dawnego konwiktu „Albertinum”, 
natomiast projektanci nie byli już 
tak łaskawi dla neogotyckich bu-
dowli Straży Pożarnej. W miejscu 
powstałym po ich wyburzeniu (!) 
miał powstać rektorat, a biblio-
teka – przy obecnej ul. Łużyckiej 
(tam, gdzie teraz znajduje się blok 
mieszkalny z lokalami handlo-

wymi i usługowymi). Dawną oś 
Schabika biegnącą wtedy przez 
ul. Katowicką, czyli obecną ul. 
Akademicką, również miał zamy-
kać nowy budynek. W projekcie 
urbanistycznym zwracano ogrom-
ną uwagę na osiowość założenia, 
akceptujący go jednak uznali to za 
słabość, zalecając unikanie zbytniej 
sztywności kompozycji. Za kolejną 
słabość wzięto również mało re-
prezentacyjne akcentowanie strefy 
wejściowej do budynku Wydziału 
Górniczego. Mimo wszystko cało-
ściowo oceniono go pozytywnie, 

co obecni projektanci powinni 
uwzględniać przy ewentualnych 
przyszłych modernizacjach tego 
gmachu. 

Autorem budynku Wydziału Bu-
downictwa (zbudowanego w la-
tach 1949–1952) oraz Wydziału 
Architektury przy ul. Akademickiej 
(powstałego w 1972 roku) był prof. 
Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, 
przedwojenny architekt lwowski. 
Jego inicjały ukrywa ciekawy ele-
ment uzupełniający mój macierzy-
sty wydział – mianowicie pomnik-
-instalacja przestrzenna stojąca 
pierwotnie na placu przed „starą 
architekturą”. Po całkiem niedaw-
nej przebudowie ul. Akademickiej 
przeniesiono ją (zgodnie z moją 
sugestią) na wewnętrzne patio 
pomiędzy siedzibami wydziałów 
Architektury i Budownictwa. Było 

to jedyne rozwiązanie zachowujące 
element przestrzenny i niekolidują-
ce z nowym zagospodarowaniem. 

Jak wspomniałam, osiowość za-
łożenia była podstawą projektu 
miasteczka akademickiego z lat 
50. XX wieku i ul. Akademicka 
to podkreśla. Jej bieg pokrywa 
się też z przedwojenną osią 
Schabika wiodącą dziś od placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
aż do kompleksu Areny Gliwice. 
Niewątpliwym atutem przebudo-
wanej ul. Akademickiej jest to, że 
stworzyła przestrzeń, która łączy 
budowle z różnego okresu z zie-
lenią zachęcającą do całorocznej 
rekreacji. Niedawno dodano tam 
kolejne elementy: ławki projektu 
dziekana Wydziału Architektury, 
dr. hab. Klaudiusza Frossa i insta-
lacje przestrzenne studentów. 
Świetnie uzupełniają krajobraz, 
będąc przykładem nowoczesnego 
dizajnu. Zachęcam do oglądania 
i wypróbowania. Są interesujące 
i wygodne. Cóż trzeba więcej?

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Kresowa  
„Akademicka”
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Autobusy metropolitalne od 8 maja
z MEtRopolii

Autobusowe linie metropolitalne będę kursować niemal przez całą dobę z regularną, a w godzinach szczytu porannego i po-
południowego – ze zwiększoną częstotliwością. pierwsze sześć linii wyjedzie na ulice Górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii 
od soboty 8 maja. Kolejne 25 połączeń będzie uruchamianych w następnych kwartałach tego roku.
 – Uruchomienie linii metro-
politalnych to jedno z naszych 
działań, którego celem jest 
usprawnienie funkcjonowania 
komunikacji miejskiej do czasu 
budowy Kolei Metropolitalnej – 
mówi Grzegorz Kwitek, członek 
zarządu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii, w którym 
odpowiada za rozwój transportu 
publicznego. W autobusowych 
liniach metropolitalnych będą 
obowiązywać zwykłe bilety ko-
munikacji miejskiej.

– Pociągi oczywiście są bezkon-
kurencyjne pod względem czasu 
przejazdu. Autobusy jadą dłużej, 
bo obsługują więcej przystanków 
i uczestniczą w regularnym ru-

chu kołowym, który ze względu 
na duże natężenie – korkuje się. 
Nad budową Kolei Metropoli-
talnej intensywnie pracujemy, 
jednak to inwestycje, których 
pozytywne efekty będą od-
czuwalne dopiero za kilka lat. 
Dlatego już teraz chcemy sko-
rzystać z dostępnych możliwości 
i podnieść ofertę autobusową 
poprzez zwiększenie częstotli-
wości kursowania, niemal cało-
dobową obsługę i wprowadzenie 
regularnych odstępów czasu 
odjazdów tak, aby pasażerowie 
łatwo orientowali się, kiedy dany 
autobus przyjedzie. To właśnie 
dają nam metrolinie, którą 
mają stanowić szkielet połączeń 
autobusowych i usprawnić po-

dróżowanie pomiędzy wszyst-
kimi gminami G-ZM – podkreśla 
Grzegorz Kwitek.

Sześć linii autobusowych, które 
zostaną uruchomione 8 maja, to 

pierwszy etap wprowadzanych 
przez G-ZM zmian. Na cały system 
nowych połączeń składa się 31 
nowych linii, dzięki którym będzie 
można łatwiej przemieszczać się 
między największymi ośrodkami.

– Pierwsze z nich będą przede 
wszystkim obsługiwać duże 
miasta, czyli te trasy, na których 
podróżuje najwięcej pasażerów 
– mówi Aleksander Sobota, 
zastępca dyrektora Zarządu 
Transportu Metropolitalnego 
ds. przewozów. – Uruchamiane 
od 8 maja połączenia będą kur-
sować pomiędzy 14 miastami 
i gminami G-ZM. W kolejnym 
etapie na ulice wyjadą autobusy 
tych linii, których główną rolą 
będzie integracja obszarów Me-
tropolii. W ostatnim z etapów 
uruchomione zostaną te linie, 
których celem będzie zwiększe-
nie dostępności komunikacyjnej 
na obszarze G-ZM – dodaje.  
 (G-ZM)

trasy przebiegu linii metropolitalnych i najważniejsze zmiany dla pasażerów:
M1: Katowice, chorzów, świę-
tochłowice, Ruda śląska, za-
brze, Gliwice
• M1 będzie kursować na trasie: 

Katowice Mickiewicza (Kato-
wice Dworzec) – Gliwice Are-
na Widowiskowo–Sportowa 
(przejazd po DTŚ).

• Linia ta zwiększy dostępność 
komunikacyjną pomiędzy Ka-
towicami a Gliwicami.

• Będzie kursowała częściej, 
przez cały tydzień.

• Dodatkowo uruchomione 
zostaną kursy nocne oraz 
nowe przystanki: Ruda Po-
łudniowa DTŚ i Zabrze Rondo 
Sybiraków, a także nowe sta-
nowisko przystanku Chebzie 
Rondo.

M24: Katowice, chorzów, świę-
tochłowice, Ruda śląska, zabrze
• M24 będzie kursować na 

trasie: Katowice Mickiewicza 
– Zabrze Goethego, zapewni 
połączenie Katowic i Zabrza.

• Ta linia będzie kursować dłu-
żej.

• W weekendy będzie dostęp-
na dla pasażerów przez cały 
dzień, z jednolitą częstotli-
wością.

 linie M1 i M24 zostają prze-
kształcone z dotychczasowej 
linii 870.

M2: Katowice, sosnowiec, Dą-
browa Górnicza
• Utworzona zostaje nowa 

linia metropolitalna M2 
przekształcona z dotychcza-
sowych 801 i 831. M2 będzie 
kursować na trasie Katowice 
Piotra Skargi (Katowice Dwo-
rzec) – Gołonóg Zajezdnia.

• Będzie kursować ze zwiększo-
ną częstotliwością.

• Dodatkowo uruchomione zo-
staną także kursy nocne.

M3: Katowice, Bytom, chorzów, 
tarnowskie Góry
• Powstaje nowa metrolinia 

M3 przekształcona z linii 
820 i 830N oraz kursów 
nocnych linii 19. M3 będzie 
kursować na trasie Katowi-
ce Piotra Skargi (Katowice 
Dworzec) – Tarnowskie Góry 
Dworzec.

• Na tej trasie pasażerów czeka 
wiele dobrych zmian.

• Przede wszystkim zwiększona 
zostanie częstotliwość kurso-
wania w dni robocze.

• Nowa linia zapewni częstsze 
odjazdy, nawet co 7–8 minut, 

na odcinku Katowice-Bytom, 
w godzinach szczytu.

• Dzięki utworzeniu M3, na od-
cinku Katowice – Tarnowskie 
Góry, przez całą dobę będą 
kursować autobusy bezpo-
średnie.

M4: sosnowiec, Katowice
• Utworzona zostaje nowa linia 

metropolitalna M4 przekształco-
na z linii 815 i 908N. M4 będzie 
kursować na trasie Katowice 
Piotra Skargi (Katowice Dworzec) 
– Zagórze Zajezdnia z kursami 
wydłużonymi do przystanku 
Ostrowy Górnicze Pomnik.

• Dzięki połączeniu linii 808 
i 811 powstanie jedna często 
kursująca linia 808.

• Ta zmiana zwiększy dostępność 
komunikacyjną m.in. w okolicy 
przystanków Sielec Wawel Ko-
ściół i Katowice Strefa Kultury 
NOSPR oraz częstotliwość kur-
sowania w dni wolne.

• Ponadto linie M4 i 808 zapew-
nią wspólnie równy, 10-minu-
towy takt kursowania pomię-
dzy Sosnowcem a Katowicami 
w godzinach szczytów.

• Wydłużą się godziny kursowania 
oraz uruchomione zostaną kursy 
nocne w wydłużonej relacji.

M18: Gliwice, Gierałtowice, 
Mikołów, tychy
• z przekształcenia linii E-2 po-

wstaje nowa linia M18, która 
będzie kursować na trasie 
Tychy Osiedle „Z1” – Gliwice 
Plac Piastów.

• To szybka, stała linia, łączą-
ca Tychy z Gliwicami, która 
będzie kursować przez cały 
dzień. 

Rozkłady jazdy są dostępne na 
stronie internetowej zarządu 
transportu Metropolitalnego 
(https://rj.metropoliaztm.pl).
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KultuRA

Miejska Biblioteka publiczna w Gliwicach za-
prasza do wspólnego świętowania XViii tygo-
dnia Bibliotek, którego hasło promujące brzmi 
„znajdziesz mnie w bibliotece”.
Hasło przewodnie tegorocznej 
edycji Tygodnia Bibliotek po-
zwala myśleć o bibliotece, jako 
miejscu, gdzie wszystko zależy 
od Ciebie. Można je odnieść za-
równo do fizycznej obecności 
w realnej przestrzeni bibliotecz-
nej, jak i do działalności bibliotek 
online. Do cyfrowych zasobów, 
do których docieramy poprzez 
strony internetowe bibliotek, 
portale internetowe, media i ko-
munikatory społecznościowe. 
Biblioteki to miejsca wyjątkowe, 
przełamują stereotypy i udo-
wadniają, że ich przestrzenie 
to nie tylko „świątynie książek”. 

Jednak pamiętać trzeba, że to 
nie tylko gromadzone zbiory 
tworzą biblioteki. To tak napraw-
dę ludzie sprawiają, że wszystko 
czego szukasz, znajdziesz w bi-
bliotece.

Spotkania z Ałbeną Grabowską 
(13.05), Justyną Wydrą (7.05) 
czy Jerzym Ciurlokiem (12.05) 
to tylko część wydarzeń, na które 
serdecznie zaprasza Biblioteka.

Szczegółowy plan Tygodnia 
Bibliotek jest dostępny na stro-
nie: www.biblioteka.gliwice.pl.  
 (MBP w Gliwicach)

POLECA

„Jako syn ludu górnośląskiego, który między wami żył, z wami cierpiał, 
który na własnej osobie doznał, co to jest brutalność pruska, który wła-
snymi oczyma patrzał, jak jawni i ukryci wrogowie nasi ograbiają lud pol-
ski z przyrodzonych praw jego, jak (…) wyzyskują prace Górnoślązaków, 
tuszę, iż dobrze odczuję i zrozumiem Wasze potrzeby i razem z wami, 
z dłonią w dłoń, skutecznie walczyć będę za sprawę polską. Mamy wielkie 
zadanie do spełnienia. Wiecie, że cały naród polski ma oczy zwrócone 
na nas, Górnoślązaków, i z niecierpliwością wyczekuje chwili wyborów, 
podczas których czynem zaprzeczyć mamy twierdzeniom naszych wro-
gów, jakobyśmy nie byli polakami” – Wojciech Korfanty, Do Moich braci 
Górnoślązaków.
Setna rocznica wybuchu III Po-
wstania Śląskiego przypomina 
nam o potężnej sile narodowej 
świadomości i tożsamości, 
pielęgnowanej w domach nie-
zależnie od granic, gospodar-
czych interesów i narzuconych 
praw. Górny Śląsk przez stule-
cia przynależał do różnorakich 
państwowości, a jednak duch 
polskości przetrwał wśród jego 
mieszkańców, którzy za Pol-
skę, utożsamianą z wolnością 
i wiarą, byli gotowi oddać życie. 
Tutaj, tak jak i w Wielkopolsce, 
nie zniszczyła owego ducha, 
ani bismarckowska machina 
germanizacyjna, ani tępienie 
polszczyzny, ani propaganda 
antykatolicka, ani rugowanie 
z ojcowizny, ani traktowanie 
Ślązaków jak obywateli drugiej 
kategorii. Sto lat temu Ślązacy 
z ducha polskiego dali najwięk-
szy wyraz miłości do odrodzo-
nej Polski – państwa, które 
uznawali za swą Ojczyznę. Jak 
napisali w odezwie założyciele 
Polskiego Towarzystwa Wybor-
czego w Gliwicach, „Jesteśmy 
Polakami! Oto wyznanie na-
szej wiary politycznej”. Z okazji 
setnej rocznicy wybuchu III 
Powstania Śląskiego, a przede 
wszystkim z okazji przyłączenia 
w jego rezultacie znacznej części 
Górnego Śląska do Rzeczypo-
spolitej Polskiej, upamiętni-
liśmy powstańców z Gliwic  
3 maja 2021 roku, w Narodowe 

Święto Konstytucji. 100 lat temu 
pięknie witał ową wytęsknioną 
Polskę Wojciech Korfanty, dyk-
tator Powstania: „Przybyłaś do 
nas Polsko! Z sercem przepeł-
nionym czcią nabożną witamy 
cię matko Ojczyzno”. Delegacja 
Muzeum w Gliwicach wspólnie 
z przedstawicielami Samorządu 
Miasta Gliwice, pocztem sztan-
darowym Hufca Ziemi Gliwickiej 
ZHP oraz żołnierzami Jednostki 
Wojsk Specjalnych AGAT Gliwi-
ce im. Roberta Oszka i Konrada 
Wawelberga złożyła kwiaty na 
mogiłach powstańców śląskich 
w Gliwicach, a także pod pomni-
kiem ku czci poległych w okresie 
powstań i plebiscytu żołnierzy 
francuskich.

Na terenie Gliwic znaleźć 
można szereg miejsc pamięci 
związanych z wydarzeniami, 
które rozegrały się podczas 
III Powstania Śląskiego. Na 
cmentarzu w Szobiszowicach 
znajduje się zbiorowa mogiła 
powstańców śląskich z Szobi-
szowic, w której spoczywają: 
Antoni Danszczyk, Jan Doner, 
Augustyn Doner, Józef Usz-
czyk, Alojzy Konieczny, Paweł 
Krawiec, Edward Waniczek, 
Józef Zając. Na cmentarzu 
w Wójtowej Wsi znajdziemy 
grób powstańca Jakuba Jach-
nika, na cmentarzu w Ligocie 
Zabrskiej znajduje się mogiła 
zbiorowa powstańców, w któ-

rej spoczywają Franciszek 
Matysik oraz dwóch niezna-
nych z nazwiska uczestników 
III Powstania. Również na 
cmentarzu w Sośnicy znajduje 
się mogiła zbiorowa, w której 
spoczywają powstańcy: Urban 
Dusza, Paweł Dzieiwor, Józef 
Kołodziejczyk, Józef Machalica, 
Franciszek Wilczek. Z kolei na 
terenie dawnego cmentarza 
przy ul. Kozielskiej – obecnie 
parku Starokozielskiego – znaj-
dziemy pomnik ku czci oraz 
groby zmarłych i zabitych przez 
Niemców w okresie powstań 
i plebiscytu żołnierzy francu-
skich. Jeszcze w przededniu 
zakończenia misji Francuzi zo-
stali zaatakowani przez bojówki 
niemieckie i kilku z nich zginęło 
w lipcu 1922 r.

Z okazji 100. rocznicy wybuchu 
III Powstania Śląskiego przygo-
towana została również tablica 
informacyjna poświęcona Fran-
zowi (Franciszkowi) Honioko-
wi, uczestnikowi III Powstania 
Śląskiego. Tablica usytuowana 
została przy wejściu na skwer 
otaczający maszt Radiostacji 
Gliwice, który nosi imię Franza 
(Franciszka) Honioka.

We wszystkich tych miejscach 
3 maja złożyliśmy kwiaty i za-
paliliśmy znicze.

 (Muzeum w Gliwicach)

Do braci Górnoślązaków

Nasze Muzeum  
w finale konkursu

Muzeum w Gliwicach ma szansę na Nagrodę dla Eu-
ropejskiego Muzeum Roku. Doceniono nas za Dom 
pamięci Żydów Górnośląskich i otwartą w nim w 2018 
roku wystawę stałą.
W ścisłym finale konkursu jest 61 
muzeów z całego kontynentu. W 
tym gronie są instytucje, które 
rozpoczęły działalność albo prze-
szły całkowitą przemianę w ciągu 
ostatnich lat. Nagrody dla Euro-
pejskiego Muzeum Roku są przy-
znawane przez European Museum 
Forum, organizację działającą pod 
auspicjami Rady Europy.

Wyniki konkursu poznamy  
6 maja 2021 roku. Pierwotnie 
rozstrzygnięcie było zaplanowa-

ne na 2020 rok, jednak pande-
mia koronawirusa przesunęła 
ogłoszenie wyników o cały rok. 
Nadal trzymamy kciuki, a już 
wkrótce będziemy mogli znów 
zaprosić do zwiedzania Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14). Po 
zakończeniu lockdownu jego 
podwoje ponownie otworzą 
się dla zwiedzających. Oglądając 
wystawę, poznamy kawał bardzo 
ciekawej historii naszego regio-
nu.  (mm)

3 maja podczas uroczystości na cmentarzu św. Wojciecha gliwicki samorząd reprezentowała Aleksandra Wysocka, 
zastępca prezydenta Gliwic.
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oGŁoszENiA
KOMUNIKATY

przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej 
– Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur okre-
ślonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych  
i remontowych realizowanych w latach 2021–2022.

termin składania ofert: 14 maja 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 14 maja 2021 r. o godz. 11.01
Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

zarząd Budynków Miejskich 
i towarzystwo Budownictwa 

społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych prowadzonych 
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzo-
nych postępowań: https://miniportal.uzp.gov.pl/

nabór nr KD.210.19. 
2021.usc-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w urzędzie stanu cywilnego  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwi-
ce.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodat-

kowych, 
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 21 maja 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzę-

du Miejskiego w Gliwicach w godzi-
nach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje 
data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, 
że korespondencja będzie opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem plat-
formy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uzna-
je się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

OferTY prAcY

zARzĄD  
BuDyNKÓW  
MiEJsKicH  

ii toWARzystWo 
BuDoWNictWA 
spoŁEczNEGo  

sp. z o.o. w Gliwicach
oFERtA pRAcy  

NA stANoWisKo 

inspektora nadzoru  
ds. budowlanych

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.
Wymiar etatu: 1,0.
zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytko-

wania i właściwego stanu techniczne-
go nieruchomości, zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego,

• kontrola stanu technicznego budyn-
ków mieszkalnych,

• sprawdzanie jakości wykonywanych 
remontów,

• prowadzenie Książek Obiektów,
• odbiór i przekazywanie mieszkań i lo-

kali użytkowych,
• rozpatrywanie podań lokatorów,
• wykonywanie przeglądów rocznych 

budowlanych,
• zlecanie robót konserwacyjnych po 

przeglądach i bieżących zgłoszeń, 
kontrola ich wykonania i rozliczanie.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• mile widziane uprawnienia budow-

lane do kierowania i nadzorowania 
robót budowlanych bez ograniczeń 
wraz z przynależnością do Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, 

• znajomość branży zarządzania nieru-
chomościami, 

• znajomość MS Office,
• prawo jazdy kat. B.
• łatwość nawiązywania kontaktów 

z ludźmi.

Kandydatom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę,
• pełne wsparcie doświadczonego 

zespołu,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• po okresie próbnym możliwość za-

trudnienia na umowę na czas nie-
określony.

Zainteresowane osoby spełniające 
powyższe kryteria prosimy o przesła-
nie dokumentów aplikacyjnych wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji na adres poczty e-mail 
pracodawcy: kadry@tbs2.pl, kontakt 
telefoniczny: 32/300-00-48.
termin składania ofert do: 14 maja 
2021 r.

poszukujemy kandydatów  
na stanowisko:

dyspozytor transportu 
samochodowego
Miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• planowanie tras oraz kontrola reali-

zacji transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźni-

kami i z innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy kie-

rowców,
• biegła znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i bu-

dowaniu relacji ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile wi-

dziane o profilu logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności in-

terpersonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od ponad 
30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + premia 
uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport po roku zatrud-
nienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju 

zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do 
wysyłania CV na adres e-mail: katarzy-
na.figura@scl.com.pl lub kontakt tel. 
602-290-402.
Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A., z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnie-
nie-obowiazku-informacyjnego/. 

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górno-
śląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu działań na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji realizuje w roku 2021 projekt 
pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz 
ze zmianą systemu ogrzewania w 2021 r.”. 

Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na komplek-
sowe termomodernizacje oraz zmiany systemów ogrzewania.

Numer naboru 
Do/3/2021

Miejski zarząd 
usług  

Komunalnych w Gliwicach,  
ul. strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na sta-

nowisko urzędnicze specjalisty  
ds. rozliczeń i ewidencji  

w Dziale usług pogrzebo-
wo-cmentarnych w pełnym 

wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach na stronie internetowej  
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunkach pracy na danym stano-

wisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 8 czerwca 2021 r. do godz. 9.00 
w Dziale Spraw Pracowniczych i Orga-
nizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c. Dokumenty, które 
wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-04-35.

śląska sieć  
Metropolitalna 

sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37p,  
44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika  
na stanowisko:

kontroler strefy  
płatnego parkowania
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• kontrola wnoszenia opłat za 

parkowanie pojazdów samo-
chodowych w Strefie Płatnego 
Parkowania w Gliwicach, 

• wystawianie zawiadomień o nie-
uiszczeniu opłaty za parkowanie 
lub parkowanie ponad opłacony 
czas,

• sporządzanie poprawnej doku-
mentacji zdjęciowej,

• obsługa klienta Strefy Płatnego 
Parkowania w zakresie informa-
cyjnym,

• sprawdzanie poprawności pracy 
urządzeń PIAP,

• przestrzeganie wyznaczonego 
czasu przejścia na realizację 
wyznaczonych zadań w danym 
rejonie.

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie 

średnie,
• znajomość przepisów ustawy 

prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawy o drogach publicznych,

• podstawowa znajomość topogra-
fii miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego posługi-
wania się komputerem i smart-
fonem,

• umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, kultura oso-
bista,

• odpowiedzialność, dokładność, 
efektywność w działaniu, wysoka 
odporność na stres i pracę pod 
presją czasu,

• spostrzegawczość i podzielność 
uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia się.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na po-

dobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji zawo-
dowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 
pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list mo-
tywacyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji na adres: re-
krutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„Kandydat na stanowisko kontro-
lera Strefy Płatnego Parkowania” 
lub złóż osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. 
z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowie-
dzi jedynie na wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

śląska sieć  
Metropolitalna 

sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37p,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika na 

stanowisko:
młodszy specjalista 

ds. serwisu
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awa-

rii instalacji teletechnicznych, 
światłowodowych oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji 
instalacji oraz urządzeń,

• wsparcie techniczne przy usuwa-
niu awarii oraz bieżącej eksplo-
atacji urządzeń monitoringu CCTV, 

• montaż instalacji elektrycznych, 
niskoprądowych, teleinformatycz-
nych, światłowodowych,

• praca z dokumentacją techniczną, 
sporządzanie raportów, rejestro-
wanie wykonanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny 

elektrotechniki, elektroniki i trans-
misji światłowodowej,

• uprawnienia elektryczne SEP G1 
w zakresie prac kontrolno-po-
miarowych przy urządzeniach 
i instalacjach elektroenergetycz-
nych do 1kV,

• brak przeciwwskazań do pracy na 
wysokości pow. 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• znajomość pakietu MS Office 

(w szczególności arkusza kalku-
lacyjnego),

• odpowiedzialność, dokładność, 
sumienność, efektywność w dzia-
łaniu, dobra organizacja pracy, ko-
munikatywność, umiejętność pracy 
w zespole oraz odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na stano-

wisku elektryka,
• doświadczenie przy przeglądach 

agregatów prądotwórczych o mo-
cy znamionowej powyżej 50 kW,

• uprawnienia alpinistyczne do pra-
cy w dostępie budowlanym,

• umiejętność konfigurowania urzą-
dzeń sieciowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 

pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam list motywacyj-
ny, swoje CV wraz z oświadczeniem 
zawierającym zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat na 
stanowisko młodszego specjali-
sty ds. serwisu” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Me-
tropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki systemowi e-płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności 
(mtransfer, pekao24 czy płacę z ipKo), płatności 
online kartą płatniczą (VisA, VisA Electron, Ma-
stercard i Maestro) oraz BliK. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formula-
rza ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.opla-
tyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze obsługi 
uM, przy poszczególnych kartach usług (https://
bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online w Wirtualnym Biurze obsługi

Wykonanie remontu, ocieplenia, rozbiórki do-
budówki, przebudowy lokali mieszkalnych oraz 
instalacji wewnętrznych: elektrycznej, gazowej, 
wod.-kan., przewodów kominowych i balustrad 
w budynku wielorodzinnym, wolnostojącym 
przy ul. Bojkowskiej 33 w Gliwicach.

termin składania ofert: 7 maja 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 7 maja 2021 r. o godz. 11.00

Wykonanie termomodernizacji, remontu, bu-
dowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszyń-
skiego 500 w Gliwicach wraz z rozbiórką komórek 
lokatorskich, brukowaniem placów zewnętrznych 
oraz innymi robotami towarzyszącymi.

termin składania ofert: 11 maja 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 11 maja 2021 r. o godz. 10.30

Wykonanie termomodernizacji budynku przy  
ul. Daszyńskiego 60 w Gliwicach, wprowadzenie 
c.o. z pEc – Gliwice wraz z pracami towarzyszącymi.

termin składania ofert: 11 maja 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 11 maja 2021 r. o godz. 11.00

Wykonanie przebudowy i remontu budynku 
w celu wydzielenia łazienek, uporządkowania 
i dobudowy dwóch przewodów kominowych, 
budowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu 
podłączenia kotłów gazowych dwufunkcyjnych  
z zamkniętą komorą spalania i kuchenek gazowych 
w budynku przy ul. Daszyńskiego 152 w Gliwicach.

termin składania ofert: 7 maja 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 7 maja 2021 r. o godz. 11.30

śląskie centrum logistyki s.A.  
44-100 Gliwice, ul. portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na 

zADANiE pt.: 
zADANiE NR i: RENoWAcJA oGRoDzENiA, 

zADANiE NR ii: RENoWAcJA 1 WiEŻy  
ośWiEtlENioWEJ, 

NA tERENiE ślĄsKiEGo cENtRuM loGistyKi 
s.A. W GliWicAcH pRzy ul. poRtoWEJ 28.

termin składania ofert: 31 maja 2021 r. do godz. 14.00
termin otwarcia ofert: 1 czerwca 2021 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.scl.com.pl

http://www.pec.gliwice.pl
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http://www.scl.com.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.tbs2.pl/
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
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http://www.mzuk.pl
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http://www.ssm.silesia.pl/
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http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
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https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
http://zbmgliwice.pl/
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WARto WiEDziEć

śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o. we współpracy z uznanymi ekspertami 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wykorzystania nowoczesnych technik 
w procesie edukacji prowadzi cykl zajęć dla rodziców i nauczycieli gliwickich 
szkół. Jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników oświaty i ich 
wsparcie w codziennych zadaniach związanych ze zdalną edukacją.
 – Minął już rok pandemicznej 
szkoły, która opiera się przede 
wszystkim na zdalnym trybie na-
uczania. Jest to trudne, zarówno 
dla uczniów, jak i ich rodziców 
oraz nauczycieli. Dlatego postano-
wiliśmy pomóc pedagogom w ob-
szarach, które stanowią dla nich 
jedno z największych wyzwań, 
przede wszystkim w zakresie bez-
pieczeństwa w Internecie – mówi 
Agnieszka Olbrycht-Banach, Pre-
zes Zarządu ŚSM Sp. z o.o. – Nasz 
cykl zatytułowaliśmy EduAkcja 
IT, a do współpracy zaprosiliśmy 
specjalistów z Politechniki Śląskiej 
oraz przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność w obszarze cy-
berbezpieczeństwa.

Gliwiccy nauczyciele mieli do-
tychczas możliwość wzięcia 
udziału w dwóch sesjach warsz-
tatowych, poświęconych budo-
waniu świadomości w zakresie 
bezpiecznego korzystania z na-
rzędzi informatycznych, a także 

analizie praktycznych rozwiązań 
dotyczących eliminacji zagrożeń 
związanych z nauczaniem zdal-
nym. Zakres tematyczny spotkań 
został przygotowany przez Śląską 
Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. we 
współpracy z Politechniką Śląską 
i Centrum Popularyzacji Nauki PŚ.

 – Spotkania warsztatowe służą 
wymianie wiedzy i doświadczeń, 
ale także uświadomieniu naszym 
uczestnikom skali zagrożeń w za-
kresie cyberataków, z którymi, 
często nieświadomie, mają do 
czynienia – powiedział dr inż. 
Adrian Kapczyński z Politechniki 
Śląskiej, prowadzący cykl pierw-
szych zajęć w ramach EduAkcji 
IT. – Przedstawiamy narzędzia, 
systemy i dobre praktyki, które 
pozwolą w codziennej pracy 
znacząco zwiększyć poziom na-
szego bezpieczeństwa i uniknąć 
nieprzyjemnych niespodzianek 
podczas wykorzystania narzędzi 
internetowych.

Warsztaty poświęcone bezpie-
czeństwu w Internecie organi-
zowane są do połowy czerwca. 
Kolejne zajęcia dotyczyć będą 
m.in. przeciwdziałaniu atakom 
hakerskim i socjotechnice zacho-
wań sieciowych.

Równolegle Śląska Sieć Metro-
politalna Sp. z o.o. rozpoczęła 
otwarte zapisy na zajęcia dla 
rodziców i nauczycieli pt. „Dzieci 
w Sieci”, poświęcone psychoedu-
kacji z zakresu profilaktyki zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży 
w czasie zdalnego kontaktu ze 
światem.

 – Miniony rok w wielu obszarach 
z powodu pandemii zmienił nasze 
życie. Dla nas, dorosłych, jest to 
niejednokrotnie niełatwe doświad-
czenie, ale jeszcze trudniejszym jest 
dla najmłodszych. Obserwujemy 
w wielu przypadkach postępującą 
rezygnację młodych ludzi z realne-
go życia na rzecz świata wirtualne-

go, z czym rodzice i nauczyciele nie 
zawsze wiedzą, jak sobie radzić. 
Dlatego chcemy pomóc im także 
poprzez wsparcie psychologiczne 
– zapowiada Ewa Weber, Zastępca 
Prezydenta Miasta Gliwice. Stąd 
ŚSM i Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Gliwicach organizują 
otwarte dla mieszkańców zajęcia 
dotyczące m.in. zdrowia i relacji 
budowanych za pośrednictwem 
Internetu.

 – Życie naszych dzieci i nasze 
zmieniło się, wchodząc w znacz-
nej mierze w zdalny kontakt ze 

światem, zdalną realizację zadań, 
kontaktów. Choć jest to obecnie 
konieczne, to możemy zrobić wie-
le, aby zrównoważyć negatywne 
skutki zdalnego życia. Warsztaty 
pokażą, dlaczego warto wychodzić 
z wirtualnego świata i jak towa-
rzyszyć w tym młodym ludziom, 
aby ustrzec ich przed negatywnymi 
skutkami zdalnej nauki – mówi 
Agnieszka Wilczyńska, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Gliwicach.

Cykl EduAkcja IT potrwa do poło-
wy czerwca. 

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 8 maja elektrośmieci 
będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Wójtowa 

Wieś, ul. Głowackiego przy 
kościele

• godz. 12.30–14.30 – Zatorze, 
ul. Okrzei (parking przy GCE)

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.  (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

zbiórka
elektrośmieci

EduAkcja ze śląską siecią Metropolitalną

„szkoła z Gigantami – programowanie w czterech wymiarach gamingu” 
– trwają zapisy na ogólnopolskie bezpłatne webinary z programowania 
i matematyki. start akcji już 10 maja.
Ruszyła rejestracja do „Szkoły 
z Gigantami – programowanie 
w czterech wymiarach gamingu” 
– trzeciej edycji ogólnopolskich 
bezpłatnych webinarów z pro-
gramowania oraz matematyki 
dla dzieci i młodzieży. Podczas 
bezpłatnych warsztatów młodzi 
ludzie nauczą się świadomego 
i mądrego korzystania z nowych 
technologii, zgłębią też tajniki 
pracy w IT. Wydarzenie odbywa 
się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice. 

W ramach akcji, która potrwa od 
10 do 21 maja, uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych, w wieku od 7 do 19 lat, 
wezmą udział w ogólnopolskich 
warsztatach programowania na 
kanale Youtube. 

– Udział w webinarach to wy-
jątkowa szansa na efektywną 
naukę programowania bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki nowa-
torskim zajęciom i sprawdzonym 
metodom uczniowie poznają 
m.in. pętle, klonowanie, komu-
nikaty czy instrukcje warunkowe. 
W trakcie zajęć zaprezentujemy 
procesy pracy nad designem gier 
i aplikacji na różnych stadiach 

zaawansowania. W trakcie na-
uki programowania rozwijamy 
w dzieciach i młodzieży logiczne 
myślenie, umiejętność rozwiązy-
wania problemów i pobudzamy 
kreatywność. Inspirujemy też do 
tworzenia własnych gier, stron in-
ternetowych i aplikacji, aby zmie-
nić bierne korzystanie z Internetu 
w aktywną kreację – mówi Dawid 
Leśniakiewicz, członek zarządu 
Giganci Programowania. 

Dla młodszej grupy wiekowej 
(7-12 lat) przygotowano cztery 
spotkania tematyczne z zakresu 
różnych typów rozgrywek: kla-
sycznej rywalizacji, tower defen-
ce, tanks oraz battle royal. Zajęcia 
dla starszej grupy wprowadzają 
w świat języka znaczników HTML, 
wykorzystania stylów CSS oraz 

języka JavaScript. Uczestnicy 
stworzą też w środowisku Glitch 
tematyczne strony internetowe 
oparte o ulubione gry kompu-
terowe i dowiedzą się, jak je 
opublikować w sieci. Ponadto 
ósmoklasiści i maturzyści będą 
mogli zarejestrować się na dwa 
zajęcia, podczas których rozwią-
zywane będą egzaminacyjne 
testy próbne. W ramach Szkoły 
z Gigantami po raz pierwszy od-
będą się też zajęcia z programu 
Gigantów Edukacji – matematyki. 
W ramach akcji przewidziano też 
konkurs rankingowy z nagrodami 
dla szkół oraz nauczycieli. 

Akcja organizowana jest w ra-
mach „Szkoły z Gigantami” przez 
firmę Giganci Programowania Sp. 
z o.o. Partnerem społecznym są 
HAKERSI – ogólnopolska społecz-
ność tworzona przez Fundację 
Sarigato, która wspiera potrze-
bujące dzieci w usamodzielnianiu 
się poprzez naukę nowych tech-
nologii i kompetencji cyfrowych. 

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.szkolazgigantami.
pl, poprzez którą odbywa się rów-
nież bezpłatna rejestracja.  (mf)

Koduj z Gigantami

https://segreguj.gliwice.eu/
https://www.giganciprogramowania.edu.pl/wydarzenia/szkola-z-gigantami-zapisy
https://www.giganciprogramowania.edu.pl/wydarzenia/szkola-z-gigantami-zapisy
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oGŁoszENiA
OferTY prAcY

Nr naboru: zDM-Kp.110.1.9.2021 
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu  

planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg  
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowania, 
koordynowania i kontrolowania na 
etapie dokumentacji projektowej oraz 
robót inwestycyjnych, w tym przygo-
towywanie materiałów technicznych 
oraz opisów przedmiotu zamówienia 
do przeprowadzenia postępowań prze-
targowych,

2. udział w komisjach przetargowych,
3. weryfikacja kosztorysów powykonaw-

czych i prowadzenie rozliczeń finanso-
wych prowadzonych zadań, kontrola 
zgodności realizacji prac budowlanych 
z przyjętym przez inwestora harmono-
gramem, zatwierdzenie harmonogra-
mów prac budowlanych,

4. nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym i eg-
zekwowanie od wykonawcy realizacji 
robót naprawczych,

5. prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzeniem i rozliczeniem inwe-
stycji w postaci dowodu księgowego 
i przekazaniem jako środka trwałego 
PT,

6. wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie,

7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, 
pisma, zapytania i wnioski radnych, 
urzędów, instytucji oraz mieszkańców, 

8. współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydziałami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

9. prowadzenie innych działań w zakresie 
związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub ma-
gistra inżyniera o kierunku: inżynieria 
lądowa, budownictwo lub inny kie-
runek związany z projektowaniem 
i budową dróg (udokumentowane 
kserokopią dyplomu). Preferowana 
specjalizacja z zakresu: dróg i auto-
strad, budownictwa komunikacyj-
nego, inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inżynier-
skich, inżynierii lądowej. 

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie 
w bezpośrednim uczestnictwie w pro-
cesie budowlanym jako wykonawca, 
nadzór lub zamawiający, związanym 
z realizacją robót budowlanych bran-
ży drogowej lub pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania decyzji 
zezwalającej na prowadzenie robót.

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracowni-
kach samorządowych, o drogach pu-
blicznych, Prawo budowlane, o szcze-
gólnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Prawo 
zamówień publicznych, ustawy o fi-
nansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism urzę-
dowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

3. predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem reali-
zacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, zaangażo-
wanie, systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

3. informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
3.1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miej-

skich dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (ul. Płowiecka 31, 
I piętro) i na terenie miasta Gliwice.

3.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

3.4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

3.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 

klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz te-
lefoniczny).

3.6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
4.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
4.2. Życiorys.
4.3. Kwestionariusz osobowy.
4.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifikacje 
i staż pracy.

4.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne formu-

larze oraz oświadczenia są dostępne 
na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ 

w zakładce NABoRy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 10 maja 2021 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decyduje 
data wpływu dokumentów do zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 11 maja 2021 r.
planowany termin testu merytoryczne-
go i rozmowy kwalifikacyjnej: 13 maja 
2021 r. 
planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
5. inne informacje
5.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

5.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatko-
we.

5.3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowią-
zany jest do złożenia wraz z dokumen-
tami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

5.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31.

5.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

5.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

5.7. Oferty niekompletne i/lub zawierające 
niepodpisane dokumenty nie będą 
rozpatrywane.

5.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru zDM-Kp.110.1.8.2021
zarząd Dróg Miejskich,  

ul. płowiecka 31, 44-121 Gliwice,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Referacie finansowo-księgowym w zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych zadań pracownika bę-
dzie należało: 
1. ewidencja wpłat bankowych, 

przypisów i odpisów należności 
oraz innych dokumentów stano-
wiących podstawę zapisów księ-
gowych,

2. weryfikacja poprawności zapisów 
na kontach księgowych,

3. przygotowywanie przelewów, 
sprawdzenie poprawności danych 
na przelewach bankowych z doku-
mentami finansowo-księgowymi,

4. księgowanie dokumentów finan-
sowo-księgowych,

5. naliczanie odsetek kwartalnych, 
6. terminowe i rzetelne sporządzanie 

sprawozdań budżetowych w za-
kresie dochodów budżetowych, 

7. sporządzanie innych sprawozdań 
na potrzeby wewnętrzne i ze-
wnętrzne,

8. prowadzenie ewidencji pozabilan-
sowej i bilansowej depozytu,

9. przeprowadzanie inwentaryzacji 
należności w drodze potwierdze-
nia sald i ich weryfikacja zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

10. sporządzanie zestawień pomocni-
czych niezbędnych do sporządza-
nia bilansu jednostki oraz przygo-
towanie ksiąg do zamknięcia roku,

11. przygotowywanie cząstkowej de-
klaracji VAT, 

12. prowadzenie postępowań egze-
kucyjnych w zakresie zadań jed-
nostki,

13. prowadzenie ewidencji środków 
trwałych oraz rozliczanie inwesty-
cji.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie co najmniej średnie, 

o kierunku: ekonomia, rachunko-
wość, zarządzanie, finanse wraz 
z udokumentowanym doświad-
czeniem zawodowym w rachun-
kowości budżetowej,

2. dobra znajomość przepisów, 
w szczególności z zakresu:
• ustawy o rachunkowości, 
• ustawy o finansach publicznych;

3. znajomość statutowej działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach,

4. posiadanie obywatelstwa polskie-
go,

5. pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

6. brak skazania prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

7. obsługa komputera w zakresie 
pakietu Microsoft Office i pro-
gramów księgowych.

Wymagania pożądane: 
1. znajomość ustawy o drogach pu-

blicznych,
2. umiejętność sporządzania analiz 

danych statystycznych, tworze-
nie prognoz, zestawień, planów 
w oparciu o materiały źródłowe 
i przewidywane założenia,

3. umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, sa-
modzielność, bezstronność, zaan-
gażowanie, systematyczność, dys-
pozycyjność, odpowiedzialność za 
powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, 
odporność na stres.

informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku: 
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach dostoso-
wanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (ul. Płowiecka 31, 
I piętro),

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji,

4. wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

5. praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu,

6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

informacja nt. wymaganych doku-
mentów: 
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.

uWAGA – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 

dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABoRy.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 7 maja 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów apli-
kacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowią-
zany jest (po otwarciu ofert, tj. od na-
stępnego dnia roboczego po terminie 
składania dokumentów) do uzyskania 
informacji o nadanym numerze re-
ferencyjnym. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie interneto-
wej www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu.
publikacja wykazu numerów re-
ferencyjnych nastąpi do 10 maja 
2021 r.
planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
12 maja 2021 r.
planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł 1%.
Dodatkowe informacje 
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

4. Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Zarzą-
dzie Dróg Miejskich w Gliwicach 
jest dostępny w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

Numer naboru: zDM-Kp.110.1.11.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. płowieckiej 31,  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie 

regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. zawieranie porozumień w zakre-

sie lokalizowania infrastruktury 
technicznej na terenach objętych 
decyzjami administracyjnymi 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) w trybie 
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych,

2. zawieranie umów użyczenia oraz 
dzierżawy terenów objętych de-
cyzjami administracyjnymi o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w trybie ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych,

3. oddawanie nieruchomości w pa-
sach drogowych dróg publicznych 
w użyczenie oraz dzierżawę w try-
bie ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

4. oddawanie nieruchomości na-
leżących do gminnego zasobu 
nieruchomości w użyczenie 
oraz dzierżawę w trybie ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami,

5. obsługa ewidencji środków trwa-
łych w zakresie gruntów, 

6. wydawanie opinii wydziałom 
Urzędu Miejskiego Gliwicach oraz 
jednostkom gminnym w spra-
wach sprzedaży, dzierżawy oraz 
użyczenia nieruchomości,

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie:

a) wyższe na kierunkach prawo 
lub związanych z gospodarką 
nieruchomościami

lub
b) wyższe na kierunkach innych 

niż wskazane w ppkt. a), przy 
minimalnym 2-letnim do-
świadczeniu zawodowym na 
stanowisku związanym z go-
spodarką nieruchomościami;

2. pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych;

3. niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

4. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (prefe-
rowane – podlegające ocenie 
w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów):
1. znajomość przepisów doty-

czących działalności jednostki, 
w szczególności: 
a) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo-
ściami,

b) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny – w zakresie 
związanym z umowami cywil-
noprawnymi i gospodarowa-
niem nieruchomościami,

c) ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

d) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych 
– w zakresie związanym z go-
spodarowaniem nieruchomo-
ściami,

e) ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym,

f) ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych;

2. umiejętność redagowania pism 
urzędowych;

3. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach;

4. umiejętność czytania map zasad-
niczych i ewidencyjnych.

predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzo-
ne zadania, silne nastawienie na 
realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

informacja o warunkach pracy  
na danym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(II piętro, dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych) 
i na terenie miasta Gliwice,

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy,

4. zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji,

5. wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 

i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
b) życiorys,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

e) formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABoRy.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 21 maja 2021 do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatko-
we informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu me-
rytorycznego i rozmowy kwalifikacyj-
nej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
publikacja wykazu numerów re-
ferencyjnych nastąpi do 24 maja 
2021 r.
planowany termin rozmowy kwali-
fikacyjnej: 26 maja 2021 r.
planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumen-
tu potwierdzającego niepełno-
sprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (j.t. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
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oGŁoszENiA

nabór nr 
KD.210.21.2021.KM-2

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na  

stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Komunikacji  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
18 maja 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr 
KD.210.20.2021.po-2 

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale podatków i opłat  
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
13 maja 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50.

OferTY prAcY

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● elektromonter 
wykształcenie: brak wymagań; upraw-
nienia elektryczne; wymiana liczników 
energii; jedna zmiana; miejsce pracy: 
woj. śląskie;

● blacharz – dekarz 
wykształcenie średnie zawodowe; brak 
przeciwwskazań do pracy na wysokości 
powyżej 3 m; roboty blacharskie i de-
karskie na remontowanych budynkach, 
praca na wysokości pow. 3 m; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● szlifierz 
wykształcenie techniczne lub zawodo-
we o kierunku obróbka skrawaniem; 
doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku, bądź osoba chętna do 
przyuczenia; umiejętność szlifowa-
nia powierzchni płaskich i okrągłych, 
znajomość i umiejętność rozumienia 
rysunku technicznego, zdolności ma-
nualne, umiejętność posługiwania się 
narzędziami pomiarowymi, dobra orga-
nizacja pracy własnej oraz umiejętność 
pracy w zespole, wykonywanie obróbki 
skrawania, dobór ściernic i parametrów 
szlifowania, realizacja procesu techno-
logicznego zgodnie z dokumentacją, 
utrzymywanie porządku na stanowisku 
pracy oraz dbanie o należyty stan ma-
szyn, urządzeń i narzędzi; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. c+E 
wykształcenie: brak wymagań; prawo 
jazdy kat. C+E; kurs na przewóz rze-
czy, karta kierowcy, badania lekarskie; 
zaangażowanie; jazda na firance lub 
na chłodni; baza: Gliwice; praca od 
poniedziałku do piątku, codziennie 
powrót do domu; pojazdy 2014 euro 
6; weekendy wolne; 

● sprzedawca 
wykształcenie podstawowe; mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe; praca 
na targowiskach miejskich w Gliwicach 
i okolicy; sprzedaż owoców sezono-
wych; godziny pracy będą indywidual-
nie uzgadniane; umowa-zlecenie;

● opiekun medyczny 
wykształcenie kierunkowe, specjalność: 
opiekun medyczny; doświadczenie za-
wodowe; zakres obowiązków: pomoc 
w wykonywaniu codziennych czynności 
m.in. korzystanie z łazienki, spożywa-
nie posiłków, udzielanie porad z zakresu 
opieki opiekunom; miejsce pracy: Knu-
rów (zatrudnienie w ramach projektu 
„Dzienny Dom Opieki Medycznej Sa-
nvita” współfinansowany ze środków 
UE w ramach EFS);

● specjalista do spraw   
    marketingu i komunikacji 

wykształcenie średnie lub wyższe, 2 lata  
doświadczenia zawodowego; bardzo 
dobra znajomość jęz. angielskiego, mi-
le widziany certyfikat; biegła obsługa  
MS Office; umiejętność tworzenia tek-
stów, operatywność, samodzielność, od-
powiedzialność, mile widziana znajomość 
rynku social mediów; zakres obowiązków: 
organizacja seminariów i konferencji 
(przygotowanie dokumentacji, typowanie 
klientów z bazy, wysyłka, zapisy, rozlicze-
nia finansowe, przygotowanie i wysyłka 
zaświadczeń), aktualizacja bazy CRM, na-
wiązywanie i podtrzymywanie kontaktów 
z klientami, wsparcie zespołu marketingu 
w bieżących projektach, akcjach marke-
tingowych, wydarzeniach branżowych 
(np. targi, konferencje), przygotowanie 
i redagowanie tekstów, przygotowanie 
korespondencji i innych dokumentów 
w jęz. angielskim; jedna zmiana; miejsce 
pracy Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 29 kwietnia 2021 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. zwycięstwa 21, na stronie internetowej urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej Wojewody śląskiego w Biuletynie informacji 
publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych 

w wykazach.

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr ZGM/177/2021 do 18 maja 2021 r.,
• nr ZGM/220-222/2021 do 17 maja 2021 r.,
• nr ZGM/227/2021 do 17 maja 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali
-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży 
na rzec najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu:
• nr ZGM/194/2021 do 14 maja 2021 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali
-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących  
własność Miasta Gliwice:
• nr 204–205/2021 do 14 maja 2021 r.,
• nr 206/2021 do 13 maja 2021 r.,
• nr 207/2021 do 14 maja 2021 r.,
• nr 209/2021 do 13 maja 2021 r.,
• nr 210-211/2021 do 14 maja 2021 r.,
• nr 213/2021 do 14 maja 2021 r.,
• nr 215/2021 do 17 maja 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/
4. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie  
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz oddania  
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do 
korzystania z garażu:
• nr ZGM/196/2021 do 18 maja 2021 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali
-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność skarbu państwa:

• nr 10/SP/2021 do 14 maja 2021 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice
• wykaz nr 68/2021 do 13 maja 2021 r.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

A1 i A4, Dtś, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

NIerUcHOMOŚcI

zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo 
Budownictwa społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. i ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  

przy ul. chorzowskiej 34 o pow. 10,62 m2

termin przetargu – 11 maja 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 108.
pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.tbs2.pl

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:
• działka nr 560, obręb szobiszowice, o pow. 0,0497 ha, KW nr 

Gl1G/00024024/4; użytek B – tereny mieszkaniowe.
termin przetargu: 25 maja 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 151 900,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 15 190,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/34, obręb czechowice północ, o pow. 1196 m2, położonej 

przy ul. poziomkowej, użytek „RV”, KW Gl1G/00092888/6, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice 

północ, KW Gl1G/00092858/7, tj. ul. poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki 
lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 8 czerwca 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 254 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 500,00 zł 
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/35, obręb czechowice północ, o pow. 1218 m2, położonej 

przy ul. poziomkowej, użytek „RV”, KW Gl1G/00092890/3, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice 

północ, KW Gl1G/00092858/7, tj. ul. poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki 
lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 8 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 259 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 900,00 zł 
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r. 

NIerUcHOMOŚcI NA SprZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://

msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodar-
ka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłosze-
nia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
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30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się ii ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane 
działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, 
o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW Gl1G/00018855/4, w rejonie ul. lubelskiej.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej „https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-ko-
munikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosi-
my o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
cena wywoławcza nieruchomości: 1 632 600,00 zł
Wadium: 163 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 16 330,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
Nieruchomość obejmująca działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 
193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Ko-
złówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-2848/2020 z 1 października 2020 r. oraz uchwałą 
Rady Miasta Gliwice nr XIV/244/2020 z 23 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości.
I przetarg nieograniczony odbył się 23 lutego 2021 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
opis nieruchomości
Działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 
193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o powierzchni 0,6271 ha, 
stanowią teren niezabudowany, położone są w zachodniej 
części miasta w odległości ok 9 km od centrum. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny 
rolne. Działki nr 193/1, 191, 188 mają kształt wąski, wydłu-
żony i stanowią drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej. 
Pozostałe działki tworzą szereg działek w kształcie zbliżonym 
do prostokąta, teren częściowo ogrodzony, z zielenią niską 
i pojedynczymi drzewami.
Zestawienie powierzchni i użytków poszczególnych działek:

nr działki powierzchnia 
[ha] użytek powierzchnia 

użytku [ha]
188 0,0131 B 0,0131
191 0,0259 B 0,0259

193/1 0,0980 RIVb 0,0790
PsIV 0,0190

193/2 0,0637 RIVb 0,0637
193/3 0,0698 RIVb 0,0698
193/4 0,0705 RIVb 0,0705
193/5 0,0711 RIVb 0,0711
193/6 0,0717 RIVb 0,0717

193/7 0,0719 RIVb 0,0357
PsIV 0,0362

193/8 0,0714 PsIV 0,0714
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi 
publicznej, tj. ul. Lubelskiej po poszerzeniu drogi wewnętrznej 
do normatywnej szerokości lub zapewnienia dojazdu po 
innych działkach. Zapewnienie dojazdu nastąpi kosztem 
i staraniem przyszłego nabywcy.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bez-
pośrednio z dysponentami sieci.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć 
drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy na nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
obciążenia nieruchomości
Nieruchomość jest obciążona służebnością przechodu 
i przejazdu od dz. nr 191 do działki nr 197, po działkach 
193/1 i 193/8, obręb Kozłówka, oraz nieograniczoną w czasie 
służebnością przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Ponadto nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do 
ustanowienia nieodpłatnych nieograniczonych w czasie słu-
żebności przechodu i przejazdu po działkach nr 188 i 191, 
obręb Kozłówka, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 
nr 190, 192, 197, 198, obręb Kozłówka. 
przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIV/358/2016 
z 17 marca 2016r. w spawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, teren obejmujący działki 193/2, 193/3, 
193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, obręb Kozłówka, został 
oznaczony symbolem 3MN – co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące. 
Dla ww. terenu ustalone zostało: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe;
natomiast teren obejmujący działki 193/1, 191, 188, obręb 
Kozłówka, został oznaczony symbolem 1KDW – co oznacza 
tereny dróg wewnętrznych.

Dla ww. terenu ustalone zostało: 
1) przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) ciągi piesze i rowerowe, 
b) zieleń uzupełniająca, 
c) uzbrojenia terenu. 

Przedmiotowe działki znajdują się w granicy strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej.
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne (nie zaliczone 
do pasów dróg publicznych) nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem w zakresie czy-
stości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 163 300,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, teren przy ul. Lubelskiej, imię i nazwisko oraz 
PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 23 czerwca 2021 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-

grają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien być zawarty do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 30 lipca 2021 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do ponie-
sienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z naby-
ciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księ-
dze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016 r. 
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci 
i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2848/2020 z 1 paździer-
nika 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 
193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 
191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha,  
KW nr GL1G/00018855/4, położonej w Gliwicach przy 
ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości., nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990). Niniej-
sze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 z późn. zm.). 

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
lokalizacja: przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• prawo własności działki nr 1168, obręb stare Miasto, 

o pow. 0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb stare Miasto, 

o pow. 0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o nume-
rze ewidencyjnym 2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, poło-
żonym przy ul. stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, dla któ-
rych prowadzona jest księga wieczysta nr Gl1G/00058759/3.
opis przedmiotu przetargu
Budynek w zabudowie półzwartej, wybudowany w technologii 
tradycyjnej na początku XX wieku. Składa się z 3 kondygnacji 
nadziemnych oraz poddasza użytkowego i jednej kondygnacji 
podziemnej, o pow. użytkowej 1630,81 m2, w tym: piwnica: 
310,19 m2, parter: 364,37 m2, I piętro: 337,71 m2, II piętro: 
343,27 m2 i poddasze: 275,27 m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną, gazową, wentylację mechaniczną oraz instalację 
odgromową. W całym budynku wykonana jest instalacja cen-
tralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowi zlokalizowanej 
w pomieszczeniach piwnicznych.
Dotychczas wejście do budynku odbywało się przez przybudówkę 
położoną na działce nr 1167, obręb Stare Miasto, która nie sta-
nowi własności Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem sprzedaży. 
Na potrzeby sprzedaży wejście do budynku odbywać się będzie 
wejściem tylnym przez piwnicę. Będzie istniała konieczność 
przebudowy budynku przez nowego właściciela celem wykonania 
wejścia do budynku od ul. S. Moniuszki z poziomu parteru.
Granica pomiędzy działkami 1168 i 1167 przebiega po ścia-
nie pomiędzy budynkiem przybudówki, a budynkiem przy  
ul. Moniuszki 13, przez co okapy dachu i elementy wyposażenia 
technicznego budynku przy ul. Moniuszki 13 znajdują się poza 
granicami działki 1168.
Adaptacja budynku przez nowego właściciela na cele zgod-
ne z planem miejscowym, w szczególności zmiana sposobu 
użytkowania, będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej 
ilości miejsc parkingowych, co może wiązać się z koniecznością 
przebudowy np. części przyziemia budynku w celu adaptacji na 
garaż. Możliwe jest również zapewnienie części wymaganych 
miejsc parkingowych w ramach innej nieruchomości, do której 
inwestor będzie posiadał tytuł prawny (np. w formie wieloletniej 
dzierżawy terenu). Dla niektórych usług do zbilansowania potrzeb 
parkingowych będzie można przyjąć część ogólnodostępnych 
płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych w pobliżu nieru-
chomości (np. w przypadku drobnych działalności usługowych nie 
wymagających miejsc dla stałych użytkowników, tj. gdzie można 
założyć parkowanie rotacyjne, z uwzględnieniem pory dnia).
Dojście do przedmiotowej nieruchomości jest możliwe z wykorzy-
staniem istniejącego chodnika stanowiącego część pasa drogowe-
go, a parkowanie pojazdów odbywać się może wzdłuż ul. S. Mo-
niuszki. Skomunikowanie dz. nr 1168, obręb Stare Miasto, z siecią 
dróg publicznych od strony podwórza będzie możliwe tylko w przy-
padku ustanowienia na sąsiedniej nieruchomości (dz. nr 1167,  
obręb Stare Miasto) odpowiednich służebności gruntowych.
Ostatnim użytkownikiem budynku była Przychodnia Akade-
micka w Gliwicach Sp. z o.o.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości 
po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy 
zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. 
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
32/338-64-10 do 12 lub pocztą elektroniczną na adres gn@
um.gliwice.pl podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.  
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śród-
mieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., 
poz. 481), teren położony w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13, 
obejmujący działki nr 1168 i 1169, obręb stare Miasto, ozna-
czony jest symbolem 72 uM – co oznacza tereny usługowo
-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do 79UM obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, 
b) dojazdy i parkingi, 
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji. 
Ponadto budynek położony przy ul. Moniuszki 13 objęty jest 
ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego.
cena wywoławcza nieruchomości: 3 299 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Minimalne postąpienie: 33 000,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 6 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 23 lutego 2021 r. 
o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył wynikiem negatywnym. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie ad-
resu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie 
internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosi-
my o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Wadium
Wadium w wysokości 329 900,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1168, 1169, obręb Stare 
Miasto oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 29 czerwca 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-

rialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2794/19 z 21 września 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmu-
jącej działkę nr 1168, obręb Stare Miasto oraz działkę nr 1169, 
obręb Stare Miasto, zabudowanej budynkiem położonym przy 
ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, stanowiącej własność 
Gminy Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 5 sierpnia 2021 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00058759/3 oraz stanem 
faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabyw-
ca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2794/19 z 21 września 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 
16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00;  
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie inter-
netowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemio-
logicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie informacji publicznej na stronie urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – www.gliwice.eu, informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, 
przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
OGŁASZA

iNFoRMAcJA szczEGÓŁoWA o ocHRoNiE DANycH osoBoWycH zBiERANycH pRzEz uRzĄD MiEJsKi W GliWicAcH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy  
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 

dostępu  
do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

preZYDeNT MIASTA GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

OGŁASZA

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:gn@um.gliwice.pl
mailto:gn@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
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oGŁoszENiA
NIerUcHOMOŚcI

MIeSZKALNe

UŻYTKOWe

LOKALe NA SprZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. BŁ. czEsŁAWA 32, lokal nr 14,  
ii piętro, pow. 33,77 m2 + piwnica: 
3,99 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostę-
pem do Wc znajdującym się na klat-
ce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

ul. KŁoDNicKA 11A, lokal nr 13, i pię-
tro, pow. 43,17 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 117 400,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

ul. tARNoGÓRsKA 28A, lokal nr 15, 
parter, pow. 69,53 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 174 800,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

ul. liBEltA 3, lokal nr 4, i piętro, pow. 
39,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 110 100,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

ul. śWiĘtoJAŃsKA 15, lokal nr 1A, 
parter, pow. 20,92 m2 + piwnica:  
4,03 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do Wc znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 50 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

ul. oKRzEi 13, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 40,76 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 11 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. ŻÓŁKiEWsKiEGo 9, lokal nr 1, par-
ter, pow. 62,45 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 13 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. WARszAWsKA 12, lokal nr 1, par-
ter, pow. 28,22 m2 + piwnica: 1,72 m2, 
1 pokój, kuchnia z przedpokojem, ła-
zienka, lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. tARNoGÓRsKA 34, lokal nr 13, 
iii piętro, pow. 38,96 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 7 maja 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. liBEltA 11, lokal nr 4, i piętro, 
pow. 40,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 120 200,00 zł
Wadium: 12 100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. MAstAlERzA 49, lokal nr 5, i pię-
tro, pow. 30,83 m2 + piwnica: 3,22 m2, 
1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 13 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. uszczyKA 7, lokal nr 3, parter, 
pow. 58,41 m2 + piwnica: 3,17 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 166 300,00 zł
Wadium: 16 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 maja 2021 r. 
W oględzinach jednoczenie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 11 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. siEMiŃsKiEGo 27B, lokal nr 10, 
parter, pow. 50,83 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc i przedpokój, lokal 
do generalnego remontu 
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 156 100,00 zł
Wadium: 15 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. śWiĘtoJAŃsKA 43, lokal nr 4, 
i piętro, pow. 47,03 m2, 2 pokoje, 

kuchnia, przedpokój i łazienka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 135 800,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. WoDNA 5, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 56,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
z dostępem do Wc znajdującego się 
na klatce schodowej (stanowiące-
go część wspólną nieruchomości), 
budynek Wodna 3, 5 oraz lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 zł
Wadium: 9100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. WoDNA 5, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 51,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, budynek Wod-
na 3, 5 oraz lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 88 700,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. zAciszE 4, lokal nr 5, i piętro, pow. 
38,16 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do Wc znajdującym 
się na klatce schodowej (stanowią-
cym część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 87 600,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234- 
-22-89.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. liBEltA 17, lokal nr 2, parter, pow. 
40,19 m2 + piwnica: 8,14 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 109 600,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. WyBRzEŻE WoJsKA polsKiEGo 7, 
lokal nr 5, ii piętro, pow. 87,80 m2,  
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka 
i przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 356 600,00 zł

Wadium: 35 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. zyGMuNtA stAREGo 25, lokal  
nr 16, parter, pow. 32,29 m2 + piwnica: 
7,57 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, 
przedpokój, z dostępem do Wc (sta-
nowiącym część wspólną) z wejściem 
z podwórza, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 85 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. MiKoŁoWsKA 22, lokal nr 13, 
i piętro, pow. 53,89 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, z dostępem do Wc znajdu-
jącym się na klatce schodowej (sta-
nowiącym część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 145 100,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. KRÓloWEJ JADWiGi 2A, lokal  
nr 23, iii piętro, pow. 28,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
Wc znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 65 600,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. pADEREWsKiEGo 24, lokal nr 2, 
parter, pow. 62,15 m2 + piwnica:  
4,48 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, 
kuchnia, łazienka i Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 218 100,00 zł
Wadium: 21 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. czARNiEcKiEGo 2, lokal nr 2, par-
ter, pow. 30,13 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 84 800,00 zł
Wadium: 8500,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 28 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 25 maja 2021 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. DĄBRoWsKiEGo 29, lokal nr 
2, parter, pow. 47,13 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, przedpokój oraz ła-
zienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 128 300,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 1 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 27 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. BRzozoWA 49, lokal nr 8, ii pię-
tro, pow. 28,64 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 82 400,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 31 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 26 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

pl. WszystKicH śWiĘtycH 4, lokal 
nr 12, ii piętro, pow. 75,81 m2 + piw-
nica: 13,29 m2, 3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 235 700,00 zł
Wadium: 23 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 2 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 28 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. KRÓloWEJ JADWiGi 10, lokal nr 
5, i piętro, pow. 75,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, przedpokój oraz 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 212 300,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 1 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 27 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15 telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. pszczyŃsKA 65, lokal nr 8, iii pię-
tro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 212 800,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 2 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 28 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. RyNEK 2, lokal nr iii, i piętro, 
pow. 91,08 m2, 2 pomieszczenia, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 438 800,00 zł
Wadium: 43 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

ul. BŁ. czEsŁAWA 50, lokal nr i, par-
ter, pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 8.15
cena wywoławcza nieruchomości: 45 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 7 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. DuBois 6, nr 8, iV piętro, pow. 
24,88 m2 + pom. gospodarcze:  
15,40 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 14.15
cena wywoławcza nieruchomości: 50 400,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 11 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. MoNiuszKi 10, lokal nr i, iV pię-
tro, pow. 33,54 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 8.15
cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 

maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. poWstAŃcÓW WARszAWy 3, 
lokal nr 10, iV piętro, pow. 37,35 m2,  
2 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339- 
-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. ElsNERA 3, lokal nr ii, parter, pow. 
30,54 m2 + pomieszczenie gospodar-

cze 22,85 m2 oraz komórka 3,11 m2,  
3 pomieszczenia, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. NA piAsKu 3, lokal nr iii, par-
ter, pow. 156,43 m2 + 2 pomiesz-
czenia oraz antresola nie ujęta  
w powierzchni lokalu, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 419 400,00 zł
Wadium: 42 000,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 28 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 25 maja 2021 r.  
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339- 
-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. NAsyp 4A, lokal nr i, parter, pow. 
48,39 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 169 700,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 31 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 26 maja 2021 r. 
z ROM 2, Oddział 1 ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania 
oraz zwalczania coViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz 
na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainpage i załóż konto,
 w ciągu dwóch tygodni zgłoś się do punktu potwierdzania profili – jeden z nich znajduje się w Biurze obsługi interesantów 
w urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej,
 możesz też skorzystać z usługi tymczasowego profilu zaufanego. potwierdzisz go poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem 
Ministerstwa cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład 
smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu skype lub Microsoft teams.

 dostępu do internetu,
 konta na platformie epuAp,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

od momentu potwierdzenia profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
epuAp (elektroniczna platforma usług Administracji publicznej) lub/i platformie sEKAp (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa śląskiego), GEpAR, login.gov.pl.

posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEpAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w cEiDG 
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do internetowego Konta pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (iKp),
 podpisać JpK_VAt,
 wystąpić o Europejską Kartę ubezpieczenia zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (twój e-pit),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez internet.

pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie elektro-
nicznie znajdziesz na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.


